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الثانيةالطبعة

!
للص!ا

الال!برجم!للنمث!والمحؤنح!أجفروبر



الدولية،)السححة3140*!؟أهه،41ء"هاحلأحول!احالميةاايعارد!ئرةدا،الأول:رئيسي!!!صدريرمنموادهاالموسوعةهدهاستمدتجأ،

الموادتلكمبمقيح،الدائرةتلكموادم!اممثيراقرحمحيتم(،8911و6791و1161و5991و1641و391!ر2991طحعات

عاليةلسبةالثانيةالطعةبهدهللغتوالتي،المعرفة!حالاتمحتلرو!يعر!لاحتودلهاقاماكتيالإصالات،اضالياوإسلاميا،عرياومواءمتها

عبدالعزيزبنسلطانمؤسسةموقصعنبالضرورةتعرلاوأف!صارآراءم!المرسوعةتتضممهما!إلىولدا.لل!وسوعةالإسلاميةالعرليةالهويةتعمق

وعملرأيصتعبروإنمابوك(")وورلدالعا!يةالمعارفدائرةأو(،والتوزيعللنشرالموسوعةأعمال)مؤسسةالماشرةالمؤ!سسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهدهتتطورأنوالمأمولوإسلاميا.عرسامواءمتهاروتمقيحهاممراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتبواأرريرا،المتحصص!!الأساتدةمئات

فىوالتمهيدالطبعتيرمقدمتىانظر.أطهالإددوالتحديتوالمواءمةالتسقيحاستحرارمع،والإسلاميةالعرليةالمرادمنمريدبإضا!ة،طبعةبعدطحعة

.الأولالمجلدصدر

اضويه.اوحبلدا،ت!يفةنبويةوأحاديت،كربمةقرآسيةآياتالموسوعةهدهتحويفيإ:

الثايةالطبعة

(م191هـ)1أ614وايوريع،للشرالموسوعةأعمالكامؤسة

الن!ثرأتاءالوطةدهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العايةالعردةالموسوعة

سم7.42*67.1صر678

)محموعة(80699-5-32-30ردمك

(01)محلد3-42-2080669

العرديةالحوسوعاتأ

3100353/18دلمجوي

0181353:اللإيداعرقم

)محموعة(308.116-532ردمك

(01)!حلد308-42-20699

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة53611اشياض72،29!ص

(1)7881914:فاكص-(1)5491914:تلفولى

لأح!!هلأولولص!4!ولول*ل!ح3لأحول)!ل!!ه

!اعكا)أ3،اص!كاهلا+د!حلأص!!هاص!4أ!*كا"3لا!؟اأ3،ا1ول!ممه"أ313ا؟لاأأ5ول

ع.ه.!*ه27029-أول4!لا،ا436511!،،زك!ه،ول،30رعا!41ط!أ؟!3،

.اس!+(1)4591941-.**ع()41اواة87

6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

واال!جمئحقوق

الموسوعة،هدهأجزاء

أكاسواء،وسيلةبأي

إلاغيرها،أوتسجيلا

م()6!91هـ

م()9991هـ

منجزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءحميعفيوالتوريعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلحزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستسماخاكانتأو،مي!!اليكيةأوممعنطةشرائطأو،إلكتروديةوسائلنت

الناشر.منكتاليبذن
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العربيةالهجاءحروفترتيبفىالسابعالحرفالخاء.ح

العربية،الأبجديةحروفترتيبفيوالعشرونوالرالغ

انظر:.الجملحسابفي6(0)الرقمعددياويساوي

يأتيالقديمالعربيالصوتىالترتيبوفى.الجملحساب

أحمد،بنالخليلالرابكندالترتيبفيالخاءحر!ت

الصوتىالترتيبوفي.جنىابنعندوالعشرينوالثالث

عندوالعشرينالسالغالترتيبفيالخاءحرفيأتيالحديث

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلب

،مهموساحتكاكيصوتالحاء.الصوتيةالصفات

الحلقيةالأصمواتمنوهو،الحنكأقصىمنيخرج

يلتصقيكادبحيث،الحساناأقصىبرفعينطق،الرخوة

للهوأءيسمحضيقفراغهناكويكون،الحنكبأقصى

الصوتيةالأوتارتتذبذبولا.احتكاكحدوثمعبالمرور

لاممعهتظهر،القمريةالحروفمنوالخاء.بهالنطقحال

الصامت.انظر:الخبر.مثل:،وكتابةنطقاالتعريف"أل"

المعجمةالحروفمنالخاءحرف.الكتابيةالصفات

أوضاعها.جميعفيأعلاهاواحدةبنقطة)المنقوطة(

فيخهكذا:مفردا،النسخخطفيالخاء،حرفويكتب

فسخ،مثلفى!خ،هكذا:قبلهبماومتصلافر!،مثل:

بماومتصلاخرج،مثلفي!ى،هكذا:بعدهبماومتصلا

الخاءوتكتبفخذ.:مثلفيتهكذا:بعدهوماقبله

لخم.فيكماتسبقهاالتيالحروفبعضتحت

الألفباء.بمالأبجدية،العربيةالحروف:أيضاان!

العظمى.الخيانةانظر:.الخائن

أم(.789-91)30إلتشارام،خاتشاتوريان

فيالسوفييتيةالموسيقىمؤلفيكبارمنسوفييتيموسيقي

الموسيقىوإيقاعلحنطالغأعمالهوتحمل،العشرينالقرن

لخاتشاتوريانجمايينباليهمنالسبررقصةوتحتل،الأرمينية

مؤلفاته.أش!بينالأولىالمرتبةأم(49)2

جورجيا،بجمهوريةتبليسيفيخاتشاتوريانولد

أبوينمن)السابق(،السوفييتيالاتحادجمهورياتإحدى

مطلعفىالجادةالموسيقيةالدراسةوبدأأرمينبن.

عالمياالتقديرونالبموسكو.العشرينالقرنمنالعشرينيات

الكمانوكونشيرتوام379عامالبيانوكونشيرتوعلى

.أم049عام

،1)349سيمفونياتثلاثالأخرىأعمالهتتضمن

سبارتاكوسالمسمىوالباليهام(4391479،

ام(.)539

خالحرفلممثملخاصةطرزر

!

العرلسة،مورسإشارأ!

ه

بريل

يةيمجدأ

بعلأصاا

السردية.في(لمستخرمةالإشاربة

العرثيءالخطكنمختلغةبأنواعإخ!الخاء

حئ!

الفارمميالكوفي

الطامحيءالنهسختيالمخاءمفىتماذج

-

وسطيدايةمتفصل



الخاتم6

مؤقتةهزةإلىالمهنىخاتشاتوريانحياةمجرىتعرض

موسيقاهالحاكمالشيوعيالحزبانتقدعندماأم489عام

وعينشعبيتهاستعادماسرعانولكنهجدا،معقدةواعتبرها

أم(.159)عامالرولسيالمومحيقيبالمعهدأستاذا

مادةأيةأو،المعدنمنمصنوعةدائريةحلقةتماث

منبفصوصالخواتمبعضوترصع.حليةتستخدمأخرى

فيالخواتمتلبسماوعادة.المحفورةالنقوش!أوالجواهر

والأنوفالآذانفيأيضاتلبسقدولكنها،أصالإليدين

القدمين.وأصالغ

كل،والخيتاموالخاتاموالخاتمالخاتمالعربويسميه

وخواتيما،خواتمعليويجمعونه،أشعارهمفيواردذلك

وقد.بالياقوتالتختمعندهمالظرفعلاماتمنوكان

حديد.منخاتماولوالتمس:للخاطبكل!!الرسولقال

نقشوكان.بالذهبالتختمعنالرجالنهىض!!ولكنه

منالأمرولاةاتخذوقد.اللهرسولمحمدووئ!خاتمه

خواتمهم.علىنقوشابعده

.الزواجأو،للخطوبةرمزاالخاتممايستخدموغالبا

،والزفافالخطوبةخواتملبسمنأولهمالرومانوكالى

عادةوبدأتالحديد.منمصنوعةالاولىالخواتموكانت

عشرالثالثالقرنحوألىوالزفافالخطوبةخواتمزخرفة

منكثيرتبادل،الميلاديعشرالسايعالقرنوفي.الميلادي

الصداقة.أوالحبعلىعلامةالشعاريةالخواتمالناس

حبقصيدةعليهمنقولقبسيططوقمجردالخاتموكان

.قصيرة

!جر؟!،!

(ضت!

خاتمتمخا

مسي!يذهبإغريقيدهب

!خض!تئ!بر

مفتاختمطأنجلوشكسونىحطبة

يممصريمقلى

أ؟حمبم

لىرصممابرونز

ص!هح!ئه!ع!--

!هدس!!

ث!نش!!!!بمببم4.اثن

ربرلأف!اكأءلي

(أم5)القردبالويخاتملراهميخاتميهوديزواخخاتم

مركزأو،التنطماتأحدعضويةالخاتميوضحوقد

الشائعةالأخرىالخواتمأنواعومن.التنظيمفيالخاتملابس

الشخصميلادبشهرمرتبطالجواهر،منفصذونوع

يلبسه.الذي

المنقوشةالأختاميستخدمونالناسكان،الماضيوفي

صحةلإثباتتستخدمخواتمفىمربوطةأحتاموهي

الخواتماستخدمتوقد.عليهابالتوقيعالرسميةالأوراق

الاجتماعية.المكانةأخوضيحيومذات

ذهبيةخواتميلبسونالأثرياءكان،أغديمةامصرففي

خواتميفبممئونفكانواالمصريينفقراءأما،ثقيلةوفضية

اللامع.والفخاروالرجاخالبرونزمنمصنوعة

المناطة!فيينموالتحملقوينباتاسمسليمان!خاثم

ذاتعديدةنباتاتوهناكأمريكا.وشمالآسيامنالمعتدلة

صتاسمهالنباتأخذوقد.نفسهالاسسموتحملبهصلة

التيالنموندباتعليهاتظهرالتيالزاحفةالأرضيةسيقانه

الغامض.سليمانخاتمتماثل

طويلجذعوللنبات

ش!صلايكسبهمقوس

إمااللبيةوثمارهجميلا.

وأزهاره.سوداءأوزرقاء

الشكلجرمحيةخضراء

وينمو.الأوراقأسفلوتنمو

فيجيدبشكلالنبات

سليمانخاتمنبات.الظل

المتحدةالمملكةفيال!ختاممننوعاباثتم

مستنداتمنكثيرعلىالملكيةالموافقةلبيانيستخدم

الخاتمإلىبال!ضافةالخاصخاتمهملكولكل.الدولة

بالملكالخاصالخاتمكانملكيخاتموأولوالرمز.السري

ممتطياالملكيصورالفاغوليمخاتموكان،المعترفإدوارد

منقوشاخاتماأضافإنجلترا،غزووبعدمسقحا.جواده

صورةأصبحت،ذلكوبعد.متوجغيروهوصورتهعليه

كانتعدماإنجلتراتاريحإلىيرحعأم165لسنةالكبيرالخاتم

برلماني.محلسيحكمها)كوممولت(جمهورية



نزلخاا

للحشرةشيحكما،اليرقةصورةصارتبينما،الخاتموجهعلىالمتوجغيرالملك

؟"كىكلا3!-؟!ظروفاتتجنبأنالناميةالخاتمعنوالمسؤولظهرالخاتم،علىجوادهممتطياالملك

!لأع3زر4أوجداالمرتفعةكالحرارةيكسرالملكيموتوعندماالمستشار.اللوردهوالكبير

!%-ء/كا"ا-/تلا!.الجفافأوالجوعأوالبرودة.جديدخاتمويصنع،الخاتم

لاك!3لأ!ء4-صا!33نوعاالخادراتتختلف

-!!/ء!-ص!!سءفخادراتولئمكلا،(.-أم349،هـ-أ236)محملى،!خاقمي

!د!ر؟كالأ+/شتتخذوالعثةالفراشاتأولفيأم،799مايو23فىلإيرانرئيسئاانتخب

كاء3!!!!!دالأجنحةمصمبء!لعامالإسلاميهةالثورةقياممنذحرةرئاسيةانتخابات

في،والأر!لالا!مارو!ونعلى،الأصواتمجموعمن%07علىوحصل.أم979

الخادر".قوقعةداخلمعلقةو!ط.لهالمتشددينوالسياسيينالدينرجالمعارضةمنالرغم

ا!اضتدراتأهـاالذي،رفسنجانىهاشمىأكبرعلىالرئيسخاتميخلف

وضونالأرجلفإن،والنحلالجناحشبكيةوالحشصات.متعاورنلفترتينالرئاسةمنصبشغل

تكوينإلىتلجأكثيرةحشراتوهناك.!ر!ةالاورهـاربتطويرالمعتهدلين،السيابنمنيعدالذي،خاتميتعهد

وتتخادر،أخرىمادةأيأوكالحريرخيوطمنشرنقةالاحتكاراتسطوةمنالحدطريقعناللإيرانيالاقتصاد

الفرالق،خادرةأما،شرانقتكونالعثةأنواعومعظمفيها.اقتصاديةعلاقاتلماقامةوالسماخ،الدولةتديرهاالتي

!عامة،بخيطمعلقةوهيالكاسىالغلاففتسمىالرظبةمنبا!وعدكما.الغربيةالدولمعمتزايدة

،الحشراتمنوفصيلتهاالمنزلذبابةأما.شرنقةلهاوليستالحرياتزيادةعلىوالعملالصحافةعلىالحكومية

شرنقةلتشكللليرقةالأخيرةقبلالجلديةالطقةتنفخفهيتبقى،فعليتغييرإحداثعلىقدرتهأنإلاالشخصيةفي

.الخا!رةغلافتسمىفيشرفيمنصبإيرانفيالرئيسمنصبلانمحدودة

الذبابة،،الفراشةيرقانة؟الفراشةأيضا:انظر.الأولالمقام

العثة.؟الشرنقة،ال!حولحصولىقبلدينياتعليماوتلقى،أردكانفيخاتمىولد

خاتمىارتقى.والتربيةالفلسفةفيجامعيتيندرجتينعلى

والفروسية.الفرسانأنظر:.الخادمفيوهـطمصقعا!لمرتجطوهيالإسلامحجةمرتبةإدى

عبدبنفهدانظر:.افلفين.!..الث!يحةلدىالدينيةالألقابسلم

الاسلامى(المحادفىانحا.اتهامبدهئمآلالحريزأالقرنوسبعينياتستينياتخلالخاتميعارض

!.-ر".عاموفي.بهلويرضامحمدالشاهنظام،العشرين

الزنك.انظر:.رصيناثفىالإسلاميوافجيه!افةوزيراعين،م8291

الخميني،اللهآيةالزعيمأقامهاالتيالأصوليةالحكومة

تقعأوكرانيا.فيمهمامركزاتعتبرمدينةركو!ظموقفهبسبب،ام299عامفيمنصبهمنأعفيولكنه

نهرحوضفيالحجريوالفحمالحديدمنطقةمنبالقربالعامفي،خاتميأصبح.الإعلاموسائلحريةتجاهالمتسامح

تنتج.نسمة1)0005362سكانهاعدديبلغ.الدون.إيرانفيالوطنيةللمكتبةمديرا،نفسه

والمعداتوالقاطراتوالجراراتالالاتمصائالمدينة.إيرانأيضا:انظر

للمحاصيلمهمتجاريمركزوخاركوف.الكهربائية

كما،الشاميةالذرةوخاصةأوكرانياتنتجهاالتيالزراعيةتحولعمديةفىنسبياخاملالحشراتفيطورالخادره

والثقافة.للتعليممرصأ!اأوالانسلاخوفى.!ملةتحرةإلىأليرقةونمو()انسلاخ

،الميلاديعشرالثامنالقرنفيخطركصفاتان!:نموها.يكتملضاليرقةتتغذى،الكاملالتحول

عندماأم349عامحتىأوكرانياإقليمعاصمةوكاشطمؤقتاشكلأمتخذةالخادرةفياليرقةتتخفى.اليرقة

العاصمة.ممطكييفأصبحتبانشقاقالخادرةمرحلةوتنشأ.الكاملةالحشرةيضاهي

يستغرق.الخارجنحوتزحفثمالخادر،الجلدفىفتحة

أبوأم(.143-0281هـ،147-)678الخارن،سنينعدةأوسنةوربما،يومينأويوماالخادريالطور

الشيحى.عمربنإبراهيمبنمحمدبنعليالحسنفيالحشراتبعضوتتمكن.نفسهالنوععلىذلكيتوقف

منأصله.دمشقفيلمكتبةأميناكانلأنهبالخازنوعرفعنيختلفشكلتكوينمن،الفراشاتمثل،المرحلةهذه



وهدبةنسيب،الخازن8

وسفبعضدمشقسكنثمبغداد،فيولد.حلب

المكتبةفيعملهلهويسر،والتأليفبالعلمفاشتغلعلمائها،

مقبولمنهاكثيرةمصنفاتفترك،والكتابةالتعلمسبل

بىبتفسيرهومنهاالحديثفىقيمكتابوهوالملنقول

لخصهالحجممتوسطتفسيروهوالتنزيلمعانىفىالتأويل

خصموصاكثيرةأشياءإليهوأضافالبغويتفسيرمن

والعريبة،الباطلةوالإسرائيلياتالتاريخيةبالقصصمايتعلق

بحلب.توفي.تفسيرهماخذمنذلكفكان

6918أهـ،693-131)4وهيبةنسيب،الخازن

لبنانى.وصحفىمؤرخالخازنوهيبهنسيبأم(.769-

إلىمبكراسافر.جونيةفيثمفيها،ودرسعشقوتفيولد

انتقلثم،القاهرةفياليسوعيينبكليةملتحقاأم419مصر

عامالحقوقفيالدكتوراهنالحيث،باريسإلىبعدها

الفرنسيةيتقنكانالقاهرةإلىعادوحين.أم279

وزارةفىرفيعامنصبافتبوا،والسريانيةواليونانيةوالإنجليزية

الأهرامفيفكف،الصحافةفيوعملالمصريةالمعارف

وهيبة.بتوقيعاليوميةافتتاحيتهايكتبأخذثم،مدة

سلسلةيصدروبدأأم549عاملبنانإلىنهائياعاد

صحفعدةفيويكتبام(،)569التاريخيةالأصول

اللغةفىمطورا،الأدبيوملحقهاالنهارأبرزهايومية

سهلبأصعلوبالتاريخيالعمقإياهامحملاالصحفية

سلص.

هيرودوترحلةمنذمصر:لالعربيةمؤلفاتهمن

أم(؟)619أوغاريتأم(بم)479المشاعلام(؟)369

ممرتاريخبالفرنسيةولهأجزءا.8التاريخيةعولالأ

م(.91ء)2العربيةاللغةملحمةوبالإنجليزيةأم(،)349

عبدالرحمنأم(.51-5؟هـ،055-؟)رديان

حصل،مهندسفلكيحكيم.الفتوحأبوالخازنيأوالخازن

المسمىوالزيج،الحكمةميزانوصنفالهندسةعلومعلى

)الميكانيكا(،الحيلعلمفيببحوثهامتاز.السنجريالمعتبر

كتابهويعتبر.النجوممماقعححسبوفيها،الأزياجوعمل

فيبابهفيالكتبمنانتجماأجلمنالحكمةميزان

إلىوأشار،ووزنهالهواءكثافةفيبحث.الوسطىالقرون

الجسموزنوأنكالسوائل،رافعةوقوةوزناللهواءأن

المؤرخونويرى.الحقيقيوزنهعنينقصالهواءفيالمغمور

بعدفيماالعلماءعليهبنىأساساكانتالخازنيبحوثأن

الهواء،ومفرغاتكالبارومتر،الاختراعاتبعض

فيالأحساملوزنميزاناالخازنياخترع.المياهومضخات

والماء.لهواءا

)الفيزياء(.والمسلمينالعربعندالعلوم:أيضاالظر

الخاسر.سلمان!س:.سلمالخاسر،

إلىالسوائلفيهاتميلخاصيةيئالشعرالخاصية

هذهوتسمىالشعر.شكلفيرؤيعةأنابيبفيالسريان

فمناديل.المساميةالموادفيوتوجد،بالشعرياتالأنابيب

الشعريلا*!ملايينعلىتحتوي-اكعالسبيلعلى-الورق

الخاصيةطريقعنالماءالشعرياتص-5وتمتص.أليافهابين

الشعرية.

وهوالسطحىالتوترمنالشعريةالخاصيةوتنشأ

التوترانظر:.لبعضبعضهاالسائلسطحجزيئاتتجاذب

قوةتكونعندماالشعريةفيالسائلوينجذب.السطحى

تجذبالتيتلكمنأقوىللجزيئاتالشعريةجدارجاذبية

فعندمابمالسائلالشعريةتطردوقدلبعضر،.بعضهاالجزجات

سطحعلىلبعضبعضهاا-جمزيئاتجاذبيةقوةتكون

فإن،الشعريةجداروبينبينهاالتيتلكم!أقوىالسائل

السائل.تطرد،الحالةهذهفيالشعرية

علىقدرتهااشتدت،الشعريةالا:نبوبةضاقتوكلما

هىكفاءةالشعريةالأنابيبوأكثر.أعسائلأطردأوجذب

فيمنتظمةغيروتكونالمجهر،تحىتإلاتشاهدلاالتى

والحجم.الشكل

يسريطريقهافعن،عديدةفوائدالشعرجمةوللخاصية

سيقانإلىوعبرها،النباتجذورإلىالتربةداخلالماء

تمتصالملاب!م!فيالشعريةوا-فاصيةالاشجار.وقمم

عديدةمنتجاتجودةتحسنتوقد.الجسموتريحالرطوبة

فيماخاصة،الشعريةالأنابيبتص!!حيمفيالتقدمبفضل

الملابسوفي.المصنعةالخاماتمنالمنتحةبالسلعيتصل

الجسم،عنالماءالشعريةالأنابيبكرد2الامطار،منالواقية

الجسم.إلىصولبالمللهواءتسمحبينما

أقطارداترحاحيةأناليبتوضع.ا)مثعريةالخاصيةعملطريقة

الحرءفيكمارئبقوفىالايسر،الحرءديك!!اماء،دهإداءفىمحتلفة

أضيقفيارتفاعأع!إلىويصلالأ!،ليبمييرتمإلماءالأير،

حدارإلىتسجد!جزيئاتهلألىأعلىإلىالماءويجد!.الألاي!

حزيئاتولكن.لعصإلىبعضهانجدا!مز،أكبرلدرجةالألو!

حدارنحوابحدابهام!أعلىبدرجةبعضإلر!بعضهايسحدبالرئبق

ينحفض.الألالي!فىالزئبقس!!إد،ولذلك،الأنالي!
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لتهويةابي!ناأالرينححيرة
العادممدحلالرليرحجيرة

العادممخرح

معطر،تهويةأسو!

أم(.985-؟أهـ،276-؟)سعودبنخاللى

محمدبنسعودبنمحمدبنعبدالعزيزبنسعودبنخالد

مانعبنربيعةبنموسىبنإبرأهيمبنمرخانبنمقرنابن

بنيمنوائلبنبكرإلىنسبهموينتهى.المريديربيعةابن

ربيعة.بنأسد

لممعودبنعبداللهالإمامأخوسعود،بنخالدحمل

باشاإبراهيمأخذهمالذينالأسرىمعمصرإلىالكبير،

أم818أهـ،233عامالدرعيةعلىالاستيلاءبعد

قضى!شة،عشرةالثمانيعلىتربومدةمصرفيوعاش

إلىعمدالذيباشاعليمحمدكنففىمنهابعضا

الحكمإلمشادفيتمثلالذيالسياسىالدهاءألمملوب

لبسطفاعلةكأدأةلممعودآلمنلأفرادنجدفىالاسمى

بنخالدالأميرباشاعلىمحمدفاستغلعليها،نفوذه

عليهأنعمأنبعدنجدبلادفىالمهمةبتلكللقيامسعود

وسامومنحه،ديوانهمنالثانيالشققائمقامبرتبة

وكانت،بهيقومالذيوللدورلكفاءتهتقديراالقائمقامية

المصريةالسيادةظلفىمحدودةاسميةلمملطةسلطته

فيالفعليةالسلطةوظلتعلي،محمدسيادةفىممثلة

تلكفيالمصريةالقواتقائدالدرعيةحكمداربيدنجد

الديار.

إسماعيلبقيادةكبيراجيشاعلىمحمدجهز.أعماله

بنخالدالسعوديالأميرقيادةتحقاسمياوجعلهبك،

في،تركيبنفيصلالإمامحكمعلىللقضاءسعود

ونشاطهمسعودآلحكمعلىللقضاءجادةمحاولة

تلكتمكنتوقد.حكمهممنالثانيالدورفىالسياسي

عداالنجديةالبلادعلىفاستولتمهمتها،أدأءمنالحملة

بكإسماعيلفشلحيق،الإقليممنالجنوبيةالأجزاء

،المصريللحكمالمنطقةتلكإخضاعمنسعودبقوخالد

،الحلوةبلدةقربهزيمةشرالمصريةالقواتانهزمتحيث

ذلكإثروعلى.الرياضإلىالقواتتلكفلولوعادت

الصوتخافضعملطريقة

الضوضا4منالصوتحاففه!يحمفه!

البنري!محركعادمعاراتعنالاتجة

عبرالعازاتالحهاريمرر.الديزلأو

التهوية.أناليبتسمىمثقبةألابيب

وبرودةلانتشسارالأنابيبهذهتسجح

عالياصوتاتحدثلابحيثالعارات

الحارحي.لالهواءاصطدامهاعسد

علىكذلكالرنيرحجيراتتساعد

حلالسالعادمصوتحفت

عنالمابخالصوتبعضامتصاص

.الصوتلخاففه!مرورهاأثاءالغارات

المهبط.:نظرا.!صلخاا

ضوضاءمنكثيرأتخفضنبيطةالصوتظ!ص

جميعفيالصوتخافضاتتستخدم.المحركفيالعادم

البترولمحركفيالعادمغازتكونيبدأتقريبا.السيارات

منالمستنفدالغازينطلقوعندما.الأسمطواناتفى

عالياوضغطهمرتفعةحرارتهدرجةتكونألاسطوانات

تمإذا.البنزينمحركانظر:.الخارجيبالهواءمقارنة

العادميتمدد،مباشرةالجوإلىالأسطواناتمنإطلاقه

الصوتخافضوفيحادا.عالياصوتامحدثافجأة

وتبردالغازاتتتمدد،العادمنظاممنالأخرىوالأجزاء

عندضعيفصوتويحدثالضغطيقللذاتدريجيا.

المستنفد.الغازتسرب

.الحشرةانظر:.رتبةالأجئحة،خا!ية

الوحمة.؟الشامةانظر:.الخال

خالجي.الدينعلاءانظر:.الدينعلاءخالجي،

-؟أهـ،46-؟)إسماعيلخالد،أبيابن

البجلي،أبوعبداللهالكبير،الإمام،الحافظم(.764

وقيلسعد،وقيلىهرمز،أبيهوالسم،الكوفى،الأحمسى

هوبلالاعمش،معزمانهفيالكوفةمحدثكانكثير.

وابن،الشعبيعنحدث.الأئمةوثقه.الأعمشمنأسند

وغيرهم.حبيع!بنوزر،حازمأبيبنوقيص!،أوفىأبي

وشعبة،،مغولبنومالك،عتيبةبنالحكم:عنهروى

يسمىوكان.حديث003روى.وطائفة،وسفيان

إسماعيل:ثلاثةالناسحفاظ:الثوريسفيانقالا!ليزا!.

بنويحيى،لمسليمانأبيبنوعبدالملكخالد،أبيابن

العلميحسوإسماعيل:الشعبيوقال.الأنصاريسعيد

به.والاحتجاجإتقانهعلىأجمعوأ:الذهبيوقالحسوأ.
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باشاخورشيدبقيادةأخرىحملةباشاعليمحمدجهز

تكريسخطةولدعمنجد،فيالمصريةالقواتلدعم

.العربجزيرةفيالمصريةالسيادة

النحدية،البلادفىلممعودبنخالدحكميستمرلم

الأميرقادهاوطنيةسعوديةمقاومةحركةواجهتهحيث

المفروضةالسلطةإسقاطبهدفثنيانبنعبداللهالسعودي

قيامهاتعثرالتىالجديدةالسعوديةالدولةوتكوين،عليهم

جهة،منالعثمانيالموقفبسببالوقتذلكحتى

الجزيرةفىالتوسعيةومشروعاتهباشاعليمحمدوموق!

الدوأسةعنانفصالهبعدخاصة،أخرىجهةمنالعربية

.اللأمالعثمانية

كفةرجحتأنبعدنجدعنسعودبنخالدابتعد

إلىفذهبنجد،فىلهالأهاليوتأسدثنيانبنعبدالله

ابنوجهفيمعهتقفقوةتجميعفىفشلحيثالأحساء،

بمكة.وأقامالحجازإلىفذهب،ثنيان

المكرمة.مكةفيسعودبنخالدالأميرتوفى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تياربنعبداللهالأولىالسعوديةالدولة

سعودب!عبداللهالتانيةالسعوديةالدولة

عبداللهبنتركىلنفيصلمحمدسعبدالعزيربنسعود

يةلسعودا

خالدم(.635-؟أهـ،3-؟)سعيلىبنخاللى

من،صحابيأبوسعيد.،أميةبنالعاصبنسعيدابن

خامسا.أورابغاكانقيل:الإسلامإلىالأولينالسابقين

امرأتهومعهالحبشةأرضإلىهاجر.إسلامهبسببأوذي

وولد،الخزاعيةخلفبنتوهمينة،أميمةلها:ويقالأمينة

منعاد.أمةواسمها:خالدأموابنتهسعيدأبنهمنهاله

هـ.7سنةطالبأبيبنجعفرمعالمدينةإلىالحبشةأرض

وحنينامكةوفتحالقضاءعمرةعدطالرسولمعشهد

علىمرةمنأكثرصؤبيهالنبياستعملهنروتبوكوالطائف

صدقاتعلىوهوك!!اللهرسولوتوفى.الصدقات

أبان،وأخواهخالدترك!لأ!داللهرسولتوفيلما.اليمن

فقتلوامجاهدينالشامإلىوخرجوا،العملوعمرو،

البحرينعلىوأبان،اليمنعلىعاملاخالدوكانجميعا.

الصفر،مرجيومخالداستشهدوخيبر.تيماءعلىوعمرو

أجنادين.يوموقيل

ا-)331سعودالعبدالعزيزبنخالد

بنعبدالعزيزبنخالدأم(.ا-139829أهـ،204

بنمحمدبنعبداللهبنتركىبنفيصلبنعبدالرحمن

موسىبنإبراهيمبنمرخانبنمقرنبنمحمدبنسعود

اللهرحمهسعود،آلعبدالعزيزبنخالدالملك

إلىنسبهموينتهى.المريديربيعةبزامانعبنربيعةأبن

ربيعة.بنامدأبنىمنوائلبنبكر

الرياضبمدينةخالدالملكولد.اطنكموتوليهنشأته

ضمأنبعدأم139أهـ،331!اممنالأولربيعفي

بعدالحديثةالسعوديةالدولةإلىالأحساءمنطقةوالده

عبدالعزيز،الملكوالدهكنففيونشأعنها.الأتراكإجلاء

ودرس،طفولتهفيالقرانوحفظ،والكتابىةالقراءةفتعلم

لهذهفكانالبلاد،علماءمننخبةيرلىعلىالشرعيةالعلوم

وتصرفاته،أخلاقهعلىالمتميزالعامأثرهاالدينيةالتنشئة

المملكةفيالحكممقاليدتسلمعندماإدارتهعلىوبالتالي

السعودية.العربية

وأبناءوالآعيانوالوزراءوالعلماءيالسعو)ثالبيتبايع

المملكةعلىملكاعبدالعزيزبنتكالدالسعوديالشعب

عبدالعزيزبنفيصلالملكأستشهدأنبعدالسعوديةالعربية

هـ،25أ593عامالأولربيعمن!ثرالثالثالثلاثاءيوم

رشحثمومن،إليهالسلطةمقاليدفانتقلت،أم759مارس

للعهدولياعبدالعزيزبنفهدالأميرالملكيالسموصاحب

الجمئ.فبايعه

بنخالدالملكاشترك.ومنجزاتهأعمالهأهم

إبانوخاصةالعسكريةالحملاتبعضفيعبدالعزيز
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سعود،آلعبدالعزيزالملكأبيهعهدفيالطائفمعاهدة

كانعندماعبدالعزيزبنفيصللأخيهمستشاراعينكما

!كطإمارةإدارةمسؤوليةتولىفقدالحجاز،علىنائبا

الزمن،منمدةعبدالعزيزبنفيصلأخيهعننيابةالمكرمة

منهاأفادالبلادخارجكثيرةرحلاتفيصحبهكما

شأنفىالمفاوضالسعوديللوفدرئيساوعينكثيرا،

ما349هـ،أء33عامواليمنالسعوديةبينالخلاف

معاهدةتوقيععنهتمخضالذيالطائفمؤتمرفيوذلك

فيفيصللأخيهمساعداوعين،نفسهالعامفيالطائف

القضيةلبحثام939أهـ،8ء3عاملندنمؤتمر

وعين،المهمةالسياسيةالقضايامنكثيراوباشر،الفلسطينية

وكان،بالملكعبدالعزيزبنفيصلمبايعةبعدللعهدوليا

وأصبح،أم649أهـ،384عامالقعدةذي27فيذلك

نأإلىكذلكوظلالوزراء،مجلسلرئيسالأولالنائب

بنفيصلالملكأخيهاستشهادبعدالحكممقاليدتسلم

حيثالوزراءمجلسرئاسةأيضاتولىكماعبدالعزيز،

والتنفيذيةالتنظيميةبالصلاحياتالمجلس!ذايتمئ

علىالماليةوالرقابة،المباشرةالإداريةوالمسؤوليات،الكاملة

الدولة.مؤسساتكافة

بنخالدالملكعهدفيالسعوديالسياسيالنهجظل

عليهوساراختطهالذينفسهالنهجعلىيسيرعبدالعزيز

نأسبقالذيالنهجنفسوهوعبدالعزيزبنفيصلالملك

الدولة،حمايةعلىالمحافظةفىعبدالعزيزالملكاختطه

ميثاقىلمبادئالكاملوالاحترام،الإسلامبتعاليموالتمسك

خالدالملكوتابع.المتحدةالأموهيئة،العربيةالدولجامعة

وليأخوهعضدهيشد،المتواصلالبناءمسيرةعبدالعزيزابن

أمراخالدالملكأصدروقدعبدالعزيز،بنفهدالأميرالعهد

العهدوليعنهينوببأناهـيقضي51311693بتاريخ

فيالدولةأمورتصريففيعبدالعزيزبنفهدالأمير

العميمالاقتصاديبالرخاءعهدهوكلل،وغيابهحضوره

شتىفىالحضاريةالنهضةرقيفىكثيراأسهمالذي

السعوديةالبلادفيالتعليميةالنهضةفشهدت،المرافق

فيصلالملكجامعتيافتتاحعهدهفيتمفقدكبيرا،تطورا

خالدالملكاهتمكما،المكرمةبمكةالقرىوأمبالدمام

والحيوانية،الزراعيةالمشروعاتفدعم،بالزراعةكثيرا

كا،الدقيقومطاحنالغلالصوامععهدهفىوانشئت

حاجةعنزادتالقمحمنكمياتإنتاجفيأسهم

فأنشأت،الصناعيالقطاعشجع،عهدهوفى.المملكة

الخططبإعدادقامتالتيوالكهرباءالصناعةوزارةالدولة

البلاد،فيوالتصنيعالصناعةمستوىلرفعالصناعية

بتطويرالصحيبالمجالعهدهفيالدولةواهتمت

وتوفيروتعميمها،الحكوميةوالمستوصفاتالمستشفيات

خالدالملكواهتم،مقابلدونللمواطنينوالعلاجالدواء

تطويرإلىبالإضافة،وأسلحتهالسعوديالجيشبتطوير

الوطني.الحرس

عبدالعزيزبنخالدالملكبهااهتمالتيالقضاياأبرزمن

وكانت،فلسطينقضيةوالإسلاميةالعربيةالساحةعلى

إسرائيلاعتدتأنيومخصوصاالشاغلشغلهالقضيةتلك

منوالنيلالفلسطينيالوجودلضربلبنانعلى

خالدالملكوناصر.ام829هـ،ا204عامالفلسطنيين

خدمةسبيلفيالكثيروعملالإسلاميةجمئالقضايا

،الإسلامخدمةفيبجهدهواعترافا.والمسلمينالإسلام

فيلجهودهتقديراوذلكالعالميةفيصلالملكجائزةنال

التضامنحقلفيخصوصا،الإسلاميةالمجالات

عامالثالثالقمةمؤتمرعقدإلىودعوته،الإسلامى

المكرمةمكةفيالعتيقالبيتبجوارام819أهـ،104

قضايالمناقشةالإسلامىالعالمبزعماءاجتمعحيث

الإخوةبينالصدعورأب،صفوفهموتوحيد،المسلمين

بيانالمميزالإسلامياللقاءهذاعنصدروقدالأشقاء.

يدخالدوللملك،التاريخىمكةبيانباسماشتهرتاريخي

المحافلفيومساعدتهمالأفغانالمجاهديندعمفيبيضاء

ماوبكلوالعتادبالمالودعمهم،والمحليةالدوليةالسياسية

قضيتهم.نصرشأنهمن

.الرياضفىعبدالعزيزبنخالدالملكتوفى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

سعودآلعبدالعزيزبنفهدالتالتةالسعوديةالدولة

سعودآلعبدالعزيرب!فيصلالسعودية

سعودآلعمدالرحمنلنعبدالعزيز

722؟م(.-؟أهـ،40-)؟ادمعلىب!خاللى

الكلاعي،،عبداللهأبو،كربأبيبنمعدانبنخالد

بلدهأهلوعالم،الشامأهلشيخ،الثقة،التابعى،الحمصي

زمانه.في

مرسل-ذلكوأكثر-الصحابةمنخلقعنحدث

ومعاوية.عمر،وابن،هريرةوأبى،ثوبانعنوروى

لثميبة،بنويعقوب،والعجليسعد،ابنوثقه.وغيرهم

التسبيح.كثير،العبادةكثيركان.وغيرهم،والنسائي

هيبةعندهالدنيايذكرأنمنهمأحديقدرلمقعدإذأوكان

فسطاطأولفسطاطهجعلبالغزوالناسأمرإذاوكان.له

.يضرب

صحابيم(.642-؟هـ،21-)؟الوليدبنخالد

إليهوكلتوقد،قريشسادةمنالجاهليةفىكانجليل

وشهد،الإسلامدعوةتلبيةعنخالدتأخرفرسانها.قيادة
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معهمشهدكما،والحسدقوأحدبدرمواقعالمشركينمع

الحديبية.

فيوماأمرهفيعنهاللهرضىالوليدبنخالدفكر

عيه!ورالنبىولقيالمدينةإلىفأسرع،ضلالةمنالشرك

خالدوأصبحبإسلامهعثهعرالرسولفسر،إسلامهوأعلن

.المسلولاللهبسيفوأغبالحقجنودمنجنديا

جنودهامنجندياخالدكان،مؤتةموقعةفي

المسلمينقادةمنكلالموقعةتلكفيسقط.الأشاوس

بنوعبدالله،طالبأبىبنوجعفر،حارثةبنزيد:الثلاثة

لمتابعةخالداالمسلمونفاختار،عنهماللهرضيرواحة

بالجيشبنظامينسحبأنالحربيةببراعتهوامشطاع،القتال

.الرومجيمشكثافةرغمقليلةبخسائربهويعودالإسلامي

أبطالمنبطلاالوليدبنخالدكان،حنينغزوةوفي

حسنا.بلاءأبلىحيثالمعركة

الجندلدومةإلىحالداكل!ص!الرسولأوفد،تبوكوفي

الجزية.علىفصالحهكل!لدالنبيإلىبهوأتىمليكها،فأسر

اللهرضىخالداوجهعنهاللهرضىبكرأبوالخلافةولىولما

مسيلمةوقتلمنهمالنصروانتزع،المرتدينلقتالعنه

عامالعراقإلىأرسلهث!ا.الردةعلىوقضىالكذاب

تمالبلاد،تلكمنمختلفةوأماكنالحيرةففتحأهـ،2

الرومللقاءالشامبلادإلىعنهاللهرضيالصدية!حوله

بطلعنهاللهرضيخالدفكانالأمراءإمرةإليهوأسند

بنعمرالمسلمينخلافةتولىالأثناء،تلكفي.أليرموك

القيادةالجراحبنعبيدةأبافولى،عنهاللهر!يالخطاب

فتحمعهلمجابعالقادةأحدعنهاللهرضىخالدوصار،العامة

.الشامبلاد

مدينةفيعنهاللهرضيالوليدبنبخالدالمقاماستقر

القادةكبارمنخالدويعتبر.منيتهوافتهحيثحمص،

حولكثيرةمؤلفاتووضعت،العالميينالعسكر!ن

الحديثكتبفيله.الحربيةوبراعتهالقياديةشخصيته

صزيإي!.الرسولعنمروئاحديثاأ8

خالد.،سكاحانظر:.سكاحخالد

خالد.،الفرجانظر:.الفرجخالد

خالد.،الدينمحسان!:.الدينمحييخالد

،أهـ-)363السيدةضياء،خالدة

ضياءالسابقبنغلادشرئيسأرملة(.-أم449

فيالوزراءمجلسرئامعةام199سمةفيتولت.الرحمن

كانالذيإرضعادالجنرالحكومةسقوطبعدبنغلادش

ثارإذام،099سنةحتىعسكرياحكمابنغلادشيحكم

علىبنغلادشمواطنيمنالآلافأعسنةاتلكأواخرفى

فيالدولةرئاسةمنالاستقالةعلىوأجبروه،حكمهنظام

رئيسمنصبالقضاءرئيسوتسلم،أم099سنةديسمبر

.جديدةديمقراطيةحكومةتحتم!صيلحينإلىبالنيابةالدولة

.أم199فبرأيرفيعامةانتخاباتذلكبعدعقدت

بأغلبيةالوطنيبنغلادشحزبفاز،1الانتخاباتتلكوفي

زعيمةضياء،خالد،السيدةوأصبحت،البرلمانمقاعد

امرأةأولبذلكوكانتالوزراء.مجل!سرئيسة،الحزب

سنةسبتمبروفى.بنغلادلقفيالمسزراءرئيسمنصبتتولى

السلطةواعطيتدستورها،بنفلادشعدلت،ام199

رئيسمنصبجعلكماالوزراء،مجل!سلرئيسالتنفيذية

.فحرليامنصباالجمهورية

يتغيرالسياسيالانتماءبدأأم،639سنةأوأئلوفى

منمعارضةتواجهالسيامعيةالأ-ضابوبدأتالبلاد،في

وزعيمةالوزراءرئيسةضياءخالدة!السيدةفرأت،الداخل

قدلماتفادياالحزبدلممتورتعديلالوطف!بنعلاد!قحزب

فقد،أم399سبتمبرأولفيوذلك،انقعساممنيحدث

رئيصانتخاباتأصبحتبحيثالحزبدمشورتعدل

الموافقةمنبدلآالسريالاقتراعطردثعنتجريبالحض

مماأقوىالحزبفيالمعارضينجعلالتعديلوهذا.العلنية

حمسبالتصويتاستطاعتهمفيأصبحإذ،عليهكانوا

وبهذأعارضوا.إذامنهمالانتقاممنالخوفدوناختياره!ا

بوحدةالاحتفاظمنضياءخالدةالسيد.ةتمكنت،التعديل

المعارضةأحزابفىحدثكماانقساهـ4،وعدمالحزب

الرئيسية.

.أم699عامحتىالوزارةضياءخال-ةالسيدةتولت

فىحسينةالشيخةبرئاسةعواميرابطةحزبفازفقد

.العامذلكانتخابات

لحسينا.(م089-؟هـ،073-؟)لويهخاب!ا

الهمذاني،عبداللهأبو،خالويهبنحمدانبنأحمدابن

بذيالمعروفالمفسر،المقرئيإاللغمأضحوياالإمام

يطولهماكانوقد)ابن(ونون)الحسين(نونوهماالنونين،

واستوطنببغداد،ونشأ،همذانمنأصله.الكتابةفيجدا

،م209هـ،092سنةقبلولد.%،تمتهكانتوبها،حلب

والدينورالريإلىهمذانمنيلةفىرحلةلهوكانت

والنحوواللغةالحديثوسمع،واثامواليمنوبغداد

.وال!خباروالسير

أكابربهاولقي،م269هـ،431سنةبغداددخل

بنبكركأبىوالحديثوالقراءةواللغةالنحوفيالعلماء

وأبيمجاهد،بنبكروأبىالا:نباري،بنبكروأبيدريد،

وأبي،الصوليبكروأبى،المحامليوالقاضبمتيالزاهد،عمر
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وأي،عقدةوابن،البغويالقاسموأي،الجبائيهاشم

العلماء.منوجمعالسيرافيسعيدوأبى،نفطويهعبدالله

أقساممنقسمكلفيالعصرمشاهيرمنإماماوأصبح

منإليهالرحلةوكانت-الثعالبييقولكما-والأدبالعلم

الخوارزميأبوبكرالكاتبتلامذتهأشهرومن.الافادتى

النهرواني،زكريابنوالمعافى،المشهورةالرسائلصاحب

شيوخأحدال!ريرأحمدبنوفارس،غلبونبنوعبدالمنعم

وغيرهم.الدافيعمروأبي

الدولةمميفللأميرجداالمقربينمنخالويهابنكان

ويدرسونيكرمونهعموماحمدأنآلوكان،الحمدانى

المتنبيوبينبينهخصومةوقعتوقد.منهويقتبصونعليه

وجرت،اللغويالطيبوأبيالفارسيعليوأبيالشاعر،

.وغيرهالدولةسيفبحضرةمشهورةمجالسبينهم

مذهبإلىالميلشديدسنة،صاحبصدوقاديناكان

الشافعي.

علومفىكتائامشينعلىيزيدماخالويهابنصنف

فيليصركتابمنهاطبعوغيرها.واللغةوالنحوالقرآن

الألفات،،القرآنمنسورةثلاثينإعراببمالعربكلام

فىمختصربمالسبعالقراءاتفيالحجة،الريحأسماء

كتبهومنوعللها.السبعالقراءاتإعراب،القرانشواذ

المفقودةكتبهأما.القراءاتفيالبديعكتاب:الخطوطة

فصيحشرحالإيفاح،النسبالمفيد،منها:فكثيرة

وغيرها.الاماليالنحو؟فىالمبتدأالأسد،أسماءبمثعلب

بحلب.وفاتهوكانت،قليلشعرخالويهولابن

كيالفدزمنيكفيماعدىيحتويصخرأومعدنالخام

أكثرأوفلزيناستخراجغالباويمكن.بتعدينهجديرايكون

وأطبقاتفىطبيعيةبصورةالخاميوجدواحد.خاممن

الشوائب.تدعىلها،قيمةلابمعادنمخلوطةعروق

والخاماتالطبيعيةالفلزاتالخاممننوعانوهناك

المعدنيةالركيزةتكونالطيعية،الفلزاتحالةوفى.المركبة

كيميائيامتحدغيرأي،نقيفلزشكلعلىموجودةالثمينة

.أخرىموادمع

فىوالنحاسوالبلاتينوالفضةالذهبفلزاتوتوجد

أطواقإذابةإلىالصهر،ويؤديغالبا.طبيعيةفلزاتحالة

الشوائب.منوتخليصهاالنقىالمعدنكتلأو

متحدامالثمينالفلزيكونا!لركب،الحامحالةوفي

وأالكربونأوالكبريتأوالأكسجينمثل،أخرىمواد

وتوجد.مختلفةكيميائيةمركباتمكونا،السليكون

معمتحدةعادةوالقصديروالألومنيومالحديدخامات

وتوجدالأكاسيد.تدعىمركباتمكونةالأكسجين

والنيكلوالفضةوالزنكوالرصاصالنحاسخامات

تسمىمامكونةالكبريتمعمتحدةوالزئبق

منالفلزالكيميائيةالتغيراتوتحرر.الكبريتيدات

بعمليةالكهربائيالتياربوساطةتحررفلزاتوهناك.المركب

فلزاتتحللفيما،الكهربائيالكيميائىالتحليلتدعى

التصويل.تدعىعمليةفيبالأحماضالخاممنأخرى

علم.،الفلزات،التعدين:انظر

.المعدنالصخوربمأيضا:أنظر

وفى.أفغانستانفيالسيدبمعنىيستخدملقبظلى

الحكامفإنالأصلوفياسيا.4وسطمنأخرىأجزاء

كانوربماالعليا،الطبقةأفرادعلىاطلقثملقئا،استخدموه

اللقب.بهذاعرفشخصأشهرخانجنكيز

.خانقبلاي؟خانجنكيزأيضئا:انظر

.خانعمرانانظر:.عمران،خان

.خانحسنمحمدانظر:.حسنمحمدخان،

اعتداءيونسخانمجزرة.مجررةلوس!،ظن

أهاليضدأم559عامإسرائيلارتكبتهغاشمصهيوني

كربيجنوبفيغزةقطاعمدنإحدى،يونسخانمدينة

وإضعافالفلسطينيينالفدائيينتصفيةبهدف،فلسطين

لديهم.المقاومةرو!

أنواعشتىالغارةهذهفىالإسرائيليوناستخدم

منالإسرائيليالمهندسينسلاعفيهاوتمكن،الأسلحة

الأفراد.عشراتإليهااوىالتيوالأبنيةالخيماتسحق

فلسطينيا04منأكثرمقتلعنالمجزرةأسفرتوقد

قامواالإسرائيليينأنيذكر.اخرين05منأكثروجرح

خانمدينةعلىأشسهربثلاثةالمجزرةهذهقبلعدوانيةبغارة

،اخرونوجرحفلسطنياعشرينمنأكثرفيهاقتليونس

القريبةسهيلةبنيبلدةحدودإلىالغارةهذهامتدتوقد

منها.

الإسرائيلية.المجاررأيضا:انظر

خبابم(.657-؟هـ،37-؟)الأرتب!خباب

عبدالله.أبووقيل،يحيىأبو،التميميجندلةبنالأرتابن

عل!،اللهرممولمعكلهاالمشاهدشهدجليلصحابي

فاضطهده،أظهرهمنوأولالإسلامإلىالسابقينمنوكان

شديدا.عذائاوعذبوهالمشركون

منوكانمكةفيوبيع،الجاهليةفيخبابسبي

فىمرضوقد(،السيوف)يعملقينايعمل.كانالمستضعفين

نأنهانااللهرسولأنالولا:قالإنهحتىشديذامرضاحياته

.حازمأبىبنقيسعنمسدمرواهبه(.لدعوتبالموتندعو
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سبيلفىالمشركينعذابوتحملكثيراخبابصبر

إلىالنبىمعهاجرحتىلمجهممررسولهونصرةاللهدينإعلاء

فيوله،الصبةبنخراشمولىتميموبينبينهفاخىالمدينة

الله.رسولعنكثيرةأحاديثاصشةاكتب

أسلمخبالا،اللهرحم:يقولأبطاأبيلنعليوكان

ولن،جسمهفىوابتليمجاهداوعاش!طائعا،وهاجرراغبا

عملا.أحسنمنأجرالهلهيضيع

بنعليخلافةفىفيهاودفنماتأنإلىبالكوفةظل

طالب.أبي

تشبه،ناعمةمخمديةأوراقذوعشبالهئديالمجار

النبتةهذهأنحقيقةإلىالاسمويشيرشكلها.فيالقلب

انحملية،الورقةأيضاالهند.ءوتسمىفيأصلانشأت

كانلأنهالاسمهذاعليهاطلقوقد.الطابعوعشبة

باليد.الممخضالزبدعلىطئتصاميمفييستخدم

منوأكثرسم03منأقلبينالعشبةهذهطولويتراوح

فيها.ينبتأخىاالتربةلخصوبةوفقاام،5،

فإن،الحقيقةوفى.جذابةاللونصحفراءأزهاروللخباز

المتحدةالولاياتفيمرةلأولزرغقدالهنديالخباز

للمتاعبمثيراعشباأصئالآنولكنه.زينةنباتبوصفه

.الذرةحقولفيخاصنوعمنوطفيليا،للمزارعين

شينغاما.واليابانالصينفيالهنديالخبازويسمى

ا!س!رة.اإدىصارلةلرتقاليةأرهارذوالهنديالحباز

المروجفيينونباتاسمالمستئقعاتخبارة

ولخبازةأورولا.وشرقإفريقيا،شمالفيوالمستنقعات

بينلمجراوحارتفاعإلىتنمووهيخشبيةسيقانالمستنقعات

والاوراقالسوقويغطيكبيرةأوراقولها.سمأ2و.06

؟شكمح!!?

مممير*ء3ء!*

+كخحبم+!نرصيم

حيح!ههنيض!جث!بهثيص!-

ج!ص!69،يرىيرع!*صح!!سكا!

،!لمص.!؟-

دكأ!برص؟ير!

ضس!صقى!ب!ث!يئي!!بن!!ش

ةير-ء!ء؟صيم،ث!-7

لأبر؟لا!-؟نهيبرلم3--

رث!!مش!.؟،-ير.: برح؟-ىع.7أآ

قرنفلية.أرهارله،السيقانخشبىلبات)الخطمي،(اللستنقعاتخبازة

الخطمي.حلوىصعفىالحررتشسهالتيحذورهاستحدمت

جذورهأما-اللونقرنفليةأزهارتطوللنص.قصيروبريشعر

ش!لا.الجزرتشبهفبيضاء

المجاعاتأثناءالمستنقعاتخبازةصذورالناسأكلوقد

صناعةفيأساسيةمادةنستخدمالجذورهذهوكانت

لخبازي.احلوىتسمىحلوى

التيالنباتاتمنمجموعةعلىيطلم!اسمالخيارى

مننوع003حوالىويوجدافيازى.فصيلةإلىتنتمي

،الخضرةدائمةونباتاتحولياتعلىتشتملالخبازى

الكثيرويزرععام(.كلأوراقها)تتب-لنفضيةونباتات

والملونة.الكبيرةلأز،دارهازينةكنباتاتمنها

الصينيةالحبازىهومنها،شائعشعبينوعوهناك

ارتفاعإلىتصلحتىزراعتهاعظ.تنموالتىالمدارية

.الجرستشبهالتيالكبيرةبأزمارهاوتتميز.مترين

الحواجبصبغفىالأزهارهذهأحياناالصينيونويستخدم

الخإزىمنالمزروعةالختلفةألملأنواعيكونوقد.والأسنان

أرجوانىأو،قرنفليأو،ابيضلونذات،مزدوجةأزهار

ومسننة،لامعةداكنةخضراءفهى،الأوراقأما.شاحب

.الحوأف

إلىأصلهايرجعنفضيةشجيرةاهيشارونوردةأ!ا

الشتاءيتحملأنالنباتلهذاويم!كأ.الأوسطالشرق

يزهرلكيدافئصيفإلىيحتاجولكنه،الجافالبارد

ذاتأنواغاتضممختلفةزراعيةصأأنواوتوجد.بعنفوان

الوسط.فطقرمزيلونذاتبريضاء،وأخرىزرقاء،أزهار

والأحمرالأبيضبين،البريةالأنواعألوانوتتراوح

أصابعأوبهنديأيضاعليهاويطلقالباميةأما.والأرجواني



الخببءأ

المعتدلة.المناطقفييررعمنزليمدارينباتالصييةالخبازى

الحدائق.نباتاتمنصيفيةحوليةخبازىفهي،السيدات

الحساءعملفيالنباتلهذااللزجةالقرناتوتستخدم

وتزرعالخضرأوأت(.منكهةأو)بهاروالكري،واليخنة

أليافها.لأجلالخبازىمنأخرىأنواع

.لزهرةاالخبيز؟،لباميةا:أيضاان!

1232هـ،196-)962الدينجلالالخبازي،

الخجندي،الخبازيعمربنمحمدبنعمرأم(.292-

ولد.بارعأصوليحنفيفقيه.الدينجلالمحمد،أبو

أنتقلثم.ميحونن!وراءمابلادمنبلدةوهي،بخجندة

صيتهفذاعبغدادإلىانتقلثم،بالعلمواشتغلخوارزمإلى

بالعزيةالتدريسوتولى،دمشقإلىانتقلثمهناك

علاءعنهمأخذالذينمشايخهأشهر.والبرانيةوالخاتونية

كشفصاحبالبخاريأحمدبنالعزيزعبدالدين

ألف.الفقهأصولعلمفيالبزدويأصولعنالأسرار

شرحمنها:،مؤلفاتعدةالدينأصولوفىالفقهفي

بدمشق.توفي.الفقهأصولفىالمغنىبمالهداية

البلادفيالبريالنباتال!:.الشائعالخبازى

(.الشائع)الخبازىالعربية

البلادفىالبريالنباتانظر:النيسائي.الخبازى

الميسالي(.)الخبازىالعربية

السباقهذافي.المحبوبةالخيلسباقاتمنسباقالخيب

ذاتخفيفةعربةفىيجلسالذيسائقهحصانكليجر

معروفالسباقمنالنوعوهذا.الصلكيةتسمىعجلتين

المتحدةوالولاياتونيوزيلندا،وكندا،أمشراليا،منكلفي

الملايينيرتادهحيث،الأوروبيةالأقطاروأغلب،الأمريكية

فىالسباقاتمنكثيروتجريلمشويا.السباقمحبيمن

المراهنةإلىالناسبعضويعمد،الرئيسىالسباقمضمار

.الخيولعلى

الخببحيولوهيالخببخيولمننوعانهناك

الأماميةرجلهالخببفرسيحركالخببى.العدووخيول

الجانبعلىالخلفيةوالرجلجسمهمنواحدجانبعلى

فيحركالخببي،العدوفرسأما.ذاتهالوقتفيالاخر

من08%حواليتعد.جسمهجانبنفسعلىمعارجليه

وفي،خببيعدوخيولالمتحدةالولاياتفيالخببخيول

فقط--الخببخيولتتسابق،الاوروبيةالدولأغلب

العدوخيوللأنالخيولمنالنوعانهذأنتحسابقماونادرا

الخبب.بخيولمقارنةأسرعالخببي

يأالقيالمىالنسلذاتالخيولهي.الخببخيول

أولميسنجرالحصانويعد.أصيلةخيولمنتطورنسل

الفرسهذاجلبوقدالشهير.الخببلنسلمنتجفرس

ويعرف.ام788عامإنجلترأمنالمتحدةالولاياتإلى

بالأبميسنجرسلالةأحدوهوهامبلتونيانالفرلس

وقدام984عامهامبلتونيانولد.الخببلخيولالكبير

ونجد.أم876عامفيموتهقبلفرسا3311.أنج!

المتحدةالولاياتفيالقياسيالنسلذاتالخيولكلأن

نلاحظكما.الفرسلذلكأصلهافيتردتزاللاتقريبا

قدللخببسباقلأشهرهامبلتونيانسباقجائزةأن

بالتنافسالهواةالخيوللراكبييسمح.الخيولراكبو

بعفالأقطار.فىالخببسباقاتفىالمحترفينمع

بيضيمضمارفيالخببسباقاتتجرى.السباق

القيامميةالمسافةأما.كما6،وكم.8،بينطولهيترواح

يجب،السباقاتبعضوفي.كمأ6،فهىالخببلسباق

يفوزحتىأشواطثلاثةمنشوطينإكمالأولآالفرسعلى

.بالسباق

عربةخلفالسباقيبدأأنقبلالخيولتصطف

و!جد.المتحركةالبدايةبوابةوتسمىخصيصاصممت

الصف.فىالخيوليبقيانللطيقابلانذراعانالمركبةبهذه

تزدادالمضمار،حولتحركهاعندالبدايةبوابةالخيولتتالغ

وأثانيةبعدالسباقويبدأتدريجيا.والخيولالبوابةسرعة

الخيولتعبروعندمابعيداالبوابةتنسحبأنبعدثانيتين

أذرعوتطوى.الإلكترونيةالعارضةوتكسرالبدايةخط

الخيولأمامالبدايةبوابةتسرعثمالداخلإلىالبوابة

الخيولوتتسابقالمضمار.منواحدجانبإلىوتتحرك

منحصانأيغيرفإذا.النهايةخطإلىالمضمارحول

المضمارخارض!إلىينقلأخرىسرعةإلىالخببأوالخطوة
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بصمهاالخيولتجرهاالتيالعرباتسائقويقومأنلعديبدأالخببسباق

!الحيولتصلوعدماواحدصصفىالحيوللإبقاح!دراعانللموالة.الغرض

يتراهن.الميدانإلىالعودةقبلالصحيحةالسرعةليستعيد

ثالثا.أووثانياأولآ،السباقتكملالتيالخيولعلىالناس

ممباقاتمنمختلفةأشكالاجريت.تاريخيةنبذة

فىالحديثالحببسباقوتطور.القديمةالأزمنةمنذالخبب

القرنفيالسباقمنالنوعهذابدأوقد.المتحدةالولايات

الناسبدأحيث،الاحتمالوجهعلىالميلاديعشرالثامن

.أم608عامالخببسرعاتتسجيلنيويوركمدينةفي

وكانالخببلحمباقفيفرسأولظهر،السنةتلكوفي

منأقلفياكم()6،ميلمسافةقطعوقديانكىيسمى

دقائق.ثلاث

أثناءالمتحدةالولاياتفيشهرةالخببسباقوازداد

فقطالخببخيولوكانت.الميلاديالتامئكلشرالقرن

العدوسباقأدخلعندماأم086عامحتىفيهتتنافس

الخببي.

الولاياتفيالخببسباقفىالأرباحانخفضت

بالخيولا!شبدلتأنبعدالعشرينالقرنأوائلفيالمتحدة

.للمواصلاتالمعروفةالوسائلهيفأصبحت،السيارأت

فيأخرىمرةالرياضةهذهشعبيةنمتذلك،ورغم

إدخالبعدوذلك،الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينيات

البدايةبوابةإدخالتموقد.الليلوسباقاتالمشتركالرهان

لهذاحصيصاصممتالتياليحركةالبدايةببوابةيسمىماحلص

.السباقميدانمنالسيارةوتحرجالدرايلىتحريكيتمالبدايةحطلى

أصبحأم،889عاموفي.ام469عامللسباقالمتحركة

أسرعهوالخببيالعدوفىا،لمشهورسكوترماتسالفرس

اكم()6،ميلاقطعحيثالخببسباؤاتاريخفيحصحان

الرقمأما.التجاربإحدىأثناءثافيت248ودقيقةفي

رامبلينالفرسسجلهوالذيتس!خيلهتمالذيالقياسي

ثانية.105ودقيقةفهوأرضاأم889عاماستورم

الكتلصناعةع!ليةفىتزاللافلزيةمادةالخيث

والرصاصالنحاسصهروفىهرالزحديدمنالمصبوبة

الفرنعنالنابخالخبثويحتوي.الأخرىوالفلزات

والمغنسيومالكالسيوموسليكاتالكبريتعلىالعالي

والرصاصالنحاسصهرعنالنابخالخبثأما.والألومنيوم

لفلزاتوأكاسيدالحديدسليكاتعل!!فيشتملالفرنفي

أفرانمنالخبثيحتويكما،بسبعلةبكمياتأخرى

الحديدوأكسيدالكالسيومأكب!علىالفولاذ

لاستخلاصأخرىمرةصهرهبشمماوغالبا.والسليكا

صناعةفيالأحيانبعضفياتشبثويستخدمالحديد.

الطم-ق.وتشييدالإسمنت

الشرقية،(،المناطق)مجالسالسعوديةانظر:.الخير

المنطقة.
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منبجزءالناسيزودوهوانتشارا،الأطعمةأكثرالخيز

نإيقالماوكثيراآخر،طعامأيمنأكثروالبروتينالطاقة

.الحياة!وامالخبز

منأسامئايتكونالذيالعجينبخبزالخبزويصنع

الحليب.أوبالماءخلطهبعدالقمحأوالذرةدقيقأوالدقيق

علىأساساخبزهبعدالخبزالغربيةالدولشعوبوتأكل

أنحاءوفيالقمثدقيقمنأسطوانيةأقراصأوقطعشكل

ومقرمشةرقيقةقطعاالناسيتناول،العالممنأخرى

ويصئا!لفرود.الخبزاسمعليهايطلقالخبزمن)هشة(

والحنطةالشعيرمثل،الغلالبعضطحينمنالمفرودالخبز

والجاودار.والأرزوالشوفان

بالويقةالخبزالناسيصنع،العالممنكثيرةأجزاءوفي

فيأما،القدامىالخبازونيصنعكانكماتمامااليدوية

الخابزفيالخبزصنععملياتمعظمفإن،الصناعيةالدول

.الالاتبوساطةتتمالتجارية

أنواعثلاثةإلىالخبزأنواعتقسيميمكنالخبز.أنواع

الخبز3-العسريعالخبز-2الخميرةخبز-ا:رئيسية

المضافةالخميرةبفعلمنفوخاالخميرةخبزويكونالمفرود.

الخبزقبلالإعدادفىأقلوقتاالسريعالخبزوشطلب.إليه

أيأوالخبزمسحوقبامشعمالوينتفخ،الخميرةخبزعن

أما)تخمره(.العجينترفعموادوهيالروباتمنآخرنوع

يخلوأوالخمائرمنقليلعلىيحتويفهوالمفرود،الخبز

تستغرقهاالتينفسهاالمدةخبزهمدةوتستغرقتمامامنها

تقريبا.السريعالخبزخبزمدة

الدولفيانتشاراالخبزأنواعأكثرهوالخميرةخبز

أرغفةعلىالخميرةخبزنصفمنأكثرويحتوي.الغربية

الأبيض.القمحدقيقمنوالمصنوعالمحفوظالخبزمن

وعاء(فىيخبزالذي)وهوالمحفوظالخبزيضمكذلك

وخبزبالزبيبالمحلىالخبزمثل،الخاصالخبزمنأنواعا

يشتملالذيالعجينةخبزويخبزالأسمر.أوالكاملالقمح

خبزطاولةعلىالجاودارخبزأنواعومعظمالفرنسيالخبز

منالخبوزةالأنوأعوتشملخبز.صحيفةعلىأومفلطحة

.الملفوفالخبزمنكثيرةأنواغاالعجينإلىالمضافةالخميرة

.البيوتفيالسريعالخبزمعظميخبز.السريعالخبز

الشايوخبزالصوداخبزالخبوزةالأنواعهذهوتضم

متعددةوأنواعاالمسننالخبزولفائفالنخالةعلىالمحتوي

.والمدورةالمسطحةالرقيقةالفطائرمن

مناطقمنالعديدفىالرئيسىالغذاءهوالمفرود.الخبر

منمتعددةأنواعاالوسطىأمريكاشعوبوتتناول.العالم

القمحدقيقمنأوالشاميةالذرةمنالمصنوعالمفرودالخبز

الأقصىالشرقشعوبوتصنع.الترتيةباسمالمعروف

أماالأرز.دقيقمنالخبوزالمفرودالخبزمنمتعددةأنواعا

العربية.الدولفيالاستعمالشائعالعربيالخبز

جاباتياسمعليهيطلقمفروداخبزافيأكلالهند،شعب

العربي،الشرقفيأما.الخشنالمطحونالقمحعلىيشتمل

القف.منيصنعالرغيفباسمالمعروفالمفرودالخبزفإن

العجينيعجنحيثباليد،المفرودالخبزعمليتمماوغالبا

.الحرارةمرتفعفرنفىيخبزثم،خفيفةبضرباتويملس

توضعانبعدملساءساخنةحجارةفوقأيضايخبزوقد

النار.فوق

المحظبزمنكثيرتقوم.الخميرةخبز!لطريقة

الواحدةالعمليةفىالخبزأرغفةمنالافبعملالتجارية

،البيوتمخابزعكسعلىوذلك،الآلاتبولحماطة

بشكلواحد،وقتفيالخبزمنقليلةأعدادتخبزحيث

منكلاأنإلا.ذلكفىبسيطةأدواتباستخدام،عام

عجينمنالخبزتصنعالبيوتومخابزالتجاريةالخابز

والماء،الدقيقوهي،الأقلفيعناصرأربعةعلىيحتوي

أيضاالعجينيحتويوقد.والخميرةوالملح،الحليبأو

منأخرىأنواععلىأووالسكروالدهونالبيضعلى

الأغذية.

لخبزقيمةأعلىيمثلعجيئاالتجاريةالخابزتستخدمقد

باضافةالغذائيةالعجينقيمةتزيدوهي،الأبيضالقمح

بتلكجاهزاعجيناتستخدمأو،إليهوالمعادنالفيتامينات

موادعلىأيضاالتجاريالعجينيحتويوقد.المواصفات

وتساعدحية،محسناتأوالخبزمحسناتباسمتعرف

وبروماتالبروماتأكسيدثافيمثلالخبز،محسنات
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ديالاسمعظماويأكلهعديدةألتحكالفىيتعالخميرةنجز

ب!!انتشاراالأنواعأكترفهوالأليمرالحرأما.الغربيةالدول

!مالمعدالحرأكلإلىبميلودالماسمنكتيراأنإلاالساس

أيضا.الأسمرأوالكاملالدقيق

لريعابخزا

!!،ئطج!

!مريكىاالمفير

ش

الصوحؤشثتماحر

بي!!

المدوروجم!المسطحالكعك

ئرد!اأتحضمرالسريعالخبز

المدور.المسطحوالكعكالزلي!

فىيعدو!هالاسسوكثير

لآحر.آدمناليوت

المفرودلخبزا

رز-+حاحؤبر--*

.*!ىك!،ء-حيئ!!مم!!!ح!عي

-!لأ*ط!!!غئمةلأء!لأزو-ىقئلأ*نيرزر!

!خ!ئرزمم!؟!-شض

كاصحمشالفطيرحز

-جم!ركلاح!

!لاف!الترتية

-صصء---!المقرمقالحر

"7ى*-ء3*!"القصيم"

ثاء+!!.-؟ل!

حلا+،!

حو!--.ش

الممرودالرعي!

جحيعليالاس!تحماولهالملفرودالخبز

كثيرااللاتيميةأمريكاوتعد.العالمأسحاء

الترتية.با!شخدامالألىقم!

أماللخبز.ومستوناعمملمسإضفاءعلىالبوتاسيوم

الذيالمونوجليسرايدتتضمنفهى،الحيةالمحسنةالإضافات

طعمهيتغيرأندونبمذاقهيحتفظأنعلىالخبزيساعد

منيقللالذيالكالسيومبروبيولاتعلىكذلكويحتوي

الخبز.فيوالبكتيرياالفطرياتنمو

هما:طريقتينباحدىخبزإلىالعجينتحويلوشم

.المستمرةالخبزصنععمليةأوالتقليديةالخبزصنععملية

كما،التقليديةالخبزصنععمليةالخالزمعظموتستخدم

صنععملياتمنمتعددةأشكالأالمنزليةالخابزتستخدم

فهي،المستمرةالخبزصنععمليةأما.التقليديةالخبز

فقط.الكبيرةالخابزفيتستخدم

المقوماتخلطيتم،التقليديةصئالخبزعمليةوشي

والعجين،الإسفنجةطريقةوهما،طريقتينبإحدى

وا!جينال!!ةطريقةأمما.السويالعجينوطريقة

لحلطحيث،مرحلتينعبرالمقوماتتتجمعففيها

الحليبأووالماءالدقيقثلثيمنيقربوماكلهاالخميرة

اسمالخليطمنالنوعهذاعلىويطلق.الأولىالمرحلةفي

تنتفخ()تختمرالإسفنجةالخبازونويدع.الإسفنجة

!متإلىتصللمدةم92نحوتبلغحرارةدرجةتح!

ويدعونالأخرىالمقوماتيضيفونث!ا،ساعةعشرة

يتعلقفيماأما.قصيرةلفترةأخرىمرةيختمرالخليط

تجميعهايتمجمئالمقوماتفإن،السويالعجينبطريقة

ساعاتالثلاثيقاربلما!ختمر،واحدةمرحلةفى

.م925قيلمغحرارةدرجةوتحت

يقسم،السابقتينالتخميرعمليتيمم!أياتباعوبعد

ذلكبعدتخميرهاويعادتشكيلهاليشمثماقطهع،إلىالعجين

ثم،التاكد،اسمعليهايطلقبعمليةوجيزةلمدةأخرىمرة

.م5232يقاربماحرارتهدرجةتبلالمفرنفىخبزهايتما

فيغايةآلاتالمستمرةالخبزصنععمل!وتستخدم

للخبز.العجينوإعدادالمقوماتظلطوذلك،التخصص

جميعخلطأولآيتمشعيوعا،ال!رقأكثروباستخدام

عليهيطلقخليطلتكوينوذلك،الدقيقعدافيماالمقومات

ضخيتم،صهريجفيتخميرهسمأنولعد.ا!لرقاسم

ذلك.بعدإليهالدقيقإضافةختمثمالخلاطإلىالمرق

لتكوينالضغطتحتالخلاطذلكفمبالمقوماتوتختلط

إلىنقلهثم،وتشكيلهالعجينتقسيميتماوعندئذ،.العجين

الشكلفيمتجانساخبزاالعملية!ذهوتنتجللخبز.الفرن

.والجودةوالنوعية

وأالتقليديةالخبزصنععمليةباتباعالخبزخبزولعد

توضع،التجاريةالخابزوفىليبرد.الؤهـنم!يرفع،المستمرة

حرارةدرجةبخفضخاصةتبريداآلاتفيالخبزأرغفة

.م38نحوإلىالخبز

فيوتغليفهشرائحإلىالخبزتقطع!ذلكبعدويمكن

البلاسشيك.م!تأكياسفيأوالورق

الحميرةخبز

!-!لى!أ

رز-لألأالحريسيمى

ولورالكاا-؟!ر*لأ-جزحمم
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اصصكللاليض.لا!+*ثلا!!!لألا
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المردسيالخز

ثفللمااودارلحااحبز



91الخبط

الأبيضللخبزالغذائيةالمكونات

6،35/!اءبسمبة

ل!طتي+لأس*-س-%7،8تيرولر

+!غ-!!%1،3هودد

%0،2دطر

%ء.،6تراهيدكربو

إيىاهـافالأ!ض،افييمدناالغذاش!.الخبزقيمة

والحديدوالنشاءالبروتيناتمنكبيرةبكميات،الفيتامينات

والريبوفلافينالنياسينوهي)ب(فيتاميناتمنوثلاثة

فيعد،الإضافاتمنيخلوالذيالأبيضالخبزأما.والثيامين

منالخفقعمليةوتزيل.والمعادنللفيتاميناتضعيفامصدرا

فىطبيعيبشكلالموجودةالموادهذهمعظمالقمح

.الحبوب

يمدنافهوالأسمر،أوالكاملالدقيقمنالمعدالخبزأما

فيالموجودةالطبيعيةوالمعادنالفيتاميناتبجميعتقريبا

وفيتامينوالثيامينوالريبوفلافينالنياسينذلكفىبماالقف!

منالمعدالخبزيحتويكما.والكالسيوموالحديدهـ)إي(

جزءاتعدالتيالأنسجةعلىالأسمرأوالكاملالدقيق

وبعد.الفرنم!حروجهلحظةالحبزفحصفيهشمعصريمخبز

وأشرائحإلىيقيمأنيمكن،ذلكوبعدالتبريد،آلاتإلىينقل،حبزه

يلم!.

علىفيحتوي،الأبيضالخبزأماالغذاء،برامجمنمهما

الأنسجة.منقليل

الخبزيصنعالتاريخماقبلإنسانكان.تاريحيةنبذة

النابخالعجينبخبزيقومثمبالماء.الجريشبخلطالمفرود

بأنالمؤرخونويعتقدقبل.منتسخينهاشمحجارةفوق

عامنحوفيالخبزخميرةصنعتعلمواالمصريينقدماء

منالخبزعملفتعلموا،الإغريققدماءأما..مق0026

إلىذلكبنقل،لاحقوقتفي،بدورهموقاموا،المصريين

قدالرومانكان،الميلاديالثانيالقرنوبحلول.الرومان

أوروبا.أنحاءمعظمإلىالخبزعملطريقةنقلوا

المعدالخبزيتناولون،السنينولمئات،الناسمعظموظل

خبزمنأخرىأنواعاأوالأسمرأوالكاملالدقيقمن

الكاملالأبيضالقمحدقيقسعروكان.الكاملالحبوب

ساعاتيستغرقطحنهكانحيثكبير،بشكلمرتفعا

عشر،التاشعالقرننهايةوخلال.اليدويالعملمنطويلة

الأبيفبثمنالدقيقلطحنآلاتالمطاحنأصحابطور

غذاءالأبيضالخبزأصبح،العشرينالقرنوبحلولزهيد.

شسائعا.

الرغموعلى.البيوتفيخبزهيتمالخبزمعظمكان

فإن،خلتقرونعدةمنذوجدتالتجاريةالخابزأنمن

القرنمنالعشرينياتفيإلايظهرلمالآلاتاستخدام

بشكلتقتصرالتقنيةكانتالأمر،بادئوفي.العشرين

فيأخذت،الوقتذلكومنذ،الصناعيةالدولعلىكبير

وقتناوإلى،أنهمع،الناميةالدولبينتدريجياالانتشار

إفريقيا،فيوخاصة،الناميةالدولمنكثيرافإنالحاضر،

وفي.البيوتفي،واسعوبشكليعدالخبزفيهامازال

أخرىومناطقإيطاليافىوخاصةالأوروبيةالدولبعض

الخبزمنالكثيرمازال،المتوسطالأبيضالبحردولمن

بوقودأفرانفيويخبز،اليدويةبالطرقيعدالمنئشاريا

الدولمنكثيرفيوينصالقانون.الخشبحطبمن

لماضافةالغذائيةالأبيضالخبزقيمةرفععلىاليوم

حدوثمنععلىتساعدوهى-والحديد)ب(فيتامينات

والبلاغرا.بريالبريأمراض

القمح.الجاودار،:أيضاانظر

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

الدقيقالجلوتين

الكرلوهيدراتالحميرة

.التبددي:انظر.الثردحير

رابع(؟البترولفىالأوكتان)درجاتالبترولانظر:.الخبط

.الأوكتانعددالرعماصبمإثيل



التغذيةخبير02

التغذيئقواعديستخدمالذيالشخصا!ذدةلجعر

ويتلقى.الطعامإعدادعلىويشرف،الطعامقوائملتنطم

،الغذائياتوعلم،التغذيةفيدروساعادةالتغذيةمنظمو

والصحة.الطعامبينالعلاقةفىيبحثالذيالعلموهو

،والجامعاتالمستشفياتفيالتغذيةخبراءويعمل

وفى،الصناعيةالإطعاموخدمات،والمطاعم،والمدارس

.أخرىمجالات

فيعلمياالمؤهلينالتغذيةخبراءمنالعديدويعمل

التغذية،أنظمةمسؤولياتهموتشمل،المستشفيات

ولموظفىللمرضىالطعامتحضيرعلىوالإشعراف

تخططفيأيضاالمرضىالتغذيةخبراءويساعد.المستشفى

فيأخرونويعمل،لهمالموصوفةالتغذيةأنظمةوفهم

والبحث.التثقيفبرامج

التاسعالقرنأواخرفيالغذأئياتبعلمالاهتمامبدأ

كليةفييتمالتغذيةعلمطلابتدريبوكانعشر،

وكانوا.المنزليالتدبيرعندروسوهيالجزلية،العلوم

خاصةلحميةالخاضعينالمستشفياتلمرضىالطعاميعدون

التغذيةخبراءبدأ،العشرينالقرنأوائلوفي.فقط

العالميةالحربوبعد.المرضىجميعتغذيةعلىبالإشراف

ومطاعمصناعيةوكافتيرياتعديدةمدارسبدأت،الأولى

التخطيطعلىللإشرافالتغذيةخبراءاستخدامفي

يقدمونه.الذيالطعامقوائموعلىالغذائي

التغذية.بمالحمية:أيضاال!

ماعدىتحتويالنباتاتمنشهيرةفصيدةاسمالخبيز

تنموالتيوالشجيراتعشابالأمننوع000/1يقارب

هذهوتتميز.العالمفيالحارةوالمناطقالمداريةالمناطقفي

يجريلزجوسائلليفيةسوقبوجودالنباتاتمنالفصيلة

الخطمىمثلالزهورمنالعديدإليهاوينتميأوعيتهاداخل

والبامية.القطنونباتات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الخطمىالمامية

القطنالهنديالحسار

الزهريالقيفالمستسقعاتخبازة

الخبازى

طرفيغطيالذيالزائددلجلدجراحيةإزالةالخثالى

قطعةالختونغيرالقضيبطرفوتغطيالذكر.قضيب

الجراخويزيل.القفيب)قلفة(غلفةتسمىالجلدمنسائبة

الق!منتتكونبسيطةعمليةفيالأماميةالجلدةتلك

ويطلق.القضيبغلفةأتصالمكانفيالقضيبحول

خصوصاالطهورأوالطهارةكلمةأحياناالعمليةهذهعلى

.والسودانمصرفي

.قصيرةبفترةالولادةعقبالختانعملياهـتمعظمتتم

تلكإجراءقبلالوالدينموافقةعلي،الجراحويحصل

الصبيةفىالختانعمليةتتموصتندما.البسيطةالعملية

لايستخدم(للألممانعة)مادةاتلخدرفإنالولادةحديثي

الرجالوكذا!شاالأكبرالمصبيةبالنسبةأما.عادة

إلىيحتاجونوقدللتخدير،يحتاجونفإنهم،البالغين

طريقةوتوجد.العمليةبعدأياملضسعةبالمستشفىالبقاء

الكهربائيالكيتسمىالروشخداما،أقلأخرىختان

نزيففايوقفأوالقضيبغلف"قطعيتمحيق

الكيولكنكهربائيا.مسخنةإبربوساطةيحدث

.الأطفاللبعضشعديدةإصابات،يسببقدالكهربائى

ومعظم.استخدامهعلىيرتحرضونالأطباءمنوكثير

طرفيجعلالولادةحديثيختانأنيعتقدونالأطباء

حدوثمنععلىيساعدمماأضظافةبمافيأسهلالقضيب

منيقللالختانأنالأطباءويعتقد.بالقضيبالتهابات

الأبحاثوتشير.القضيبطانبسصالإصابةخطورة

أكثرالختونينغيرالذكورأنإلىأيالحاالوقتفىالطبية

التهابوهو،البوليالجهازباتبالت!طللإصابةعرضة

وتتخلصالبولتفرزالتيوالقنواتالأعضاءفىيحدث

الشرقشعوبوباقيوالمصريين!دالي!قدماءوكان.منه

منينتقلالذيللصبىالعمليةتلكتيجرونالأوسط

.الشبابإلىالنضوجمرحلة

الرسولأمرفقدضروريا،أمراا-فتانالمسلمونويعد

.الفطرةكلنأنهوبينبالختانكل!ل!

الثامناليومفيالتقليديةاليهوديةاظشانعمليةوتجري

اليهودية.الديانةأمورءنالحتانويعد،للولادة

بعضفىالإناث)ختان(خفاصعمليةوتجري

عضووهوالبظرإزالةتتم،!ليةالكلهذهوفى.البلدان

للأنثى.التاسليالجهازمنحساس

)الختم(للبصمحروفأوتسمميمذاتأداةالض

علىالختميثبتماوعادة.والشمبرالمعدنالورقعلى

دولولمعظممصدقيتها.لإثباتوالمهمةالرسميةالوثائق

وكباروالمقاطعاتوالولاياتا،عدنمنوالعديدالعالم

القالبويصنع،أختامالتجاريةوالمؤسساتالموظفين

وقد،الكريمةالحجارةمنأوالمعدنأوالورقمنإماالأم

)الجزءومرتفعة)القاعدة(انخفضة،قطعتينمنيتكون

(.العلوي

،الورقعلىواحدتصميملطبعالأمالقالبويستخدم

)مقدمة(وجهعلىمختلفةتصاميملطيماستخدامهويمكن

المتقدمة،العصوروفي.الرصاصأوالش!لم)مؤخرة(وظهر

منقوشةخواتميلبسونالاخرونوالمسؤولونالملوككان



12محمدبنعمرالخجندي،

علىالخاتمتصميميضغطونوكانوا.كأختامتستعمل

الختم.ليظهرالحرالشمع

الختم.شمعبلاد،،بابلأيضا:انظر

نباتوهو،البرتقاليالجذرأيضايسمىالدهييالختم

أسمائهمن.المتحدةالولاياتشرقيفيينبتمعمرمزهر

وقد،الهنديالكركمالاعفر،الجذرالأصفر،البقون

السميك.الأصفرجذرهمناسمهأخذ

يجففحيث،تجاريةلأغراضالذهبيالختميستنبت

أوراقه.الطيةالأغراضفىلاستعمالهويسحقالجذر

مخضرأبيضأزهارهاولون،سم02عرضهايبلغمفصصة

شكلعلىتنمواللونحمراءوثمارهملم،6عرضهايبلغ

عناقيد.

دلتصديقيستخدمكانالذيالرسمىالختمالملك!حتم

الختمهذاويمهربريطانيا،فيالعامةالوثائقجميععلى

الموافقةختمأنه،كماالعامةالخزانةمنالنقدإصدارقرار

توقفوقد.الأعظمالختملحاملتقدمالتيالوثائقعلى

حاملوظيفةولكن،أم884عامالملكيالختماستخدام

واللقبهذا.يومناحتىموجودةمازالتالملكختم

الختم.رئيسهوالختملحاملالرسمى

فتراتمدىعدىتراكمتمنحلةنباتيةموادالخث

وأالخثمستنقعاتباسمتعرفرطبةأماكنفيطويلة

تكوينمراحلأولى،عامةبصفة،وهي.الخثحقول

الأصفربينالجافالخثلونيتفاوت.الحجريالفحم

الغامقوالبني،المتشابكبالقع!أشبهيجعلهكاالفاغالبني

البنى.الفحمتشبهالتيالمضغوطةالداخليةالطقاتفي

الفاتحةالعلويةتحتوي،طبقاتشكلفيالخثيتكون

تموتالتيوالحزازياتوالأعشابالنباتاتبقايامنهااللون

خثإلىتحولهاويبدأ.الضحلةالحمضيةالمياهفىوتتعفن

فىالخثيحمعأيرلدا.فيالوقودمصادرأهممنالخثمستنقعات

حرقه.قبلويحففكتلكتمكل

،الأخرىوالنباتاتالمياهمنعليهاالواقعالضغطجراءمن

أشبهوتكون%09بمعدلالماءمنالسفلىطبقاتهاوتتكون

بالطين.

أكبرولكن،العالمأرجاءجميعفىالخثيوجد

أكبرالسوفييتيوألاتحادوفنلنداكندافييوجدمنهمخزون

وألمانياآيرلندامنوتنئثل.العالمفيللخثمنتجةدولة

أقل.كمياتالأخرىالأقطاروبعض

بعزقهتقومالتيبالالاتالخثمحصولمعظميحصد

علىتنشرمنتظمةكتلفيوتجهيزهوخلطهوتقطيعه

ويجففالخثيعزق،المناطقبعضوفي،لتجفالأرض

يدويا.

فيهايشحالتيالمناطقفيوقوداالجافالخثيستعمل

وقوداالخثيستعملمثلا،أيرلندا،ففي.والنفطالفحم

بينمامخصحبا،الأسودالخثويستعملالكهرباء.لتوليد

أرضياتعلىوكذلكمبطاالمنفوشالبنيالخثيستخدم

البهائم.لرقادالحظائر

،السنواتالافبل،مئاتالخثمستنقعاتتحتاج

بيئاتعلىبالمحافظةالبيئةبصيانةالمعنيونويهتمللتكون

أنواعوجودوكذلكبهاالنباتيةالحياةلتنوعنظراالخث

.والحشراتالطيورمنومتنوعةكتيرة

الفحمتشكل)كيفالحجريالفحمأيضا:ان!

الخلنج.الحزاز،(بمالحجري

(.الحليبخثارة)!صلالجبنالتوفو؟:نظرا.رةاف

التوفو.انظر:الفاصوليا.خثارة

واروو،الو!احمرارإلىيؤديطارئتغيرالخجل

تنتفخعندماالخجلويحدثحرارتهما.درجةوارتفاع

الجلدعلىالمنتشرةالدقيقةالدمويةوالأوعيةالشعيرات

الأعصابمننوعانولمجصل.بالدموتمتلئفجائيةبصورة

الدموية،للأوعيةموسععصبهما:الدمويةبالأوعية

الموسحعالعصبتحسبب.الدمويةللأوعيةقابضوعمب

وينشا.بالدموامتلائهاواتساعهاتمددهافىالدمويةللأوعية

الأخرىهىتنبهربماالتيالأعصابهذهتنبهمنالخجل

وأ،البدنيالنشاطوزيادة،والبرودة،واللهفةالقلقبوساطة

انقباضإلىلالأوعيةالقابضةالأعصابوتؤدي.العصبية

عندوذلكالجلدشحوبوينئكنها،الدمويةالأوعية

.المرضأو،العصبيةاوالتدفئةطريقعنتنبيهه

الدموية.الشعيرةأيضا:أنظر

جلالالخبازي،انظر:محمد.بنعمرالخجئدي،

الدين.
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المصابينتنتابمفرطا.نوماتسببمرضيةحالةالخدار

فينامواوإنحتىالسهارفيمراتعدةنومنوباتبالخدار

دلائلهناكولكن،معروفعيرالمرضهذاوممبب.الليل

تخفيفهعلىالأطباءويستعين.وراثيةحالةأنهتبينكثيرة

له.علاجلاأنهإلابالأدوية

ف!ثلا،.المفرطالنومإلىإضافة،شتىأعراضوللخدار

فيهايكونون)نوبات(عوارصبالخدارالمصابونيعانيقد

هذهوتمسمى.التحركلايستطيعونولكنهممستيقظيمات

نتيجةالعوارضمعظموتحدثالتخشبى.الإغماءالحالة

الضحك،أوالغضبخصوصا،شديدةلانفعال!ت

بالخدارالمصابيعانيقدكما.أقلأولدقيقتينوتستمر

لايستطع،النومشللففي.النعاسيةوالهلوسةالنومشلل

النعاسية،الهلوسةأما.النومبعدمباشرةالتحركالمصاب

أضوم.ابدايةعندتحدثوالواقعيةبالحيويةمفعمةأحلامفهي

حركةبنوممرتبطةالخدارأعراضأنالعلماءويعتقد

يحلمالتيالنوممراحلمنمرحلةوهى،السريعةالعين

ولشلالمرحلةهذهفيبسرعةالعيونتدورخلالها.الناس

منالنوعهذابالخدارالمصابونويعاني.الحلمأثناءالجسم

التخشبى.الإغماءحالةأثناءمستيقظهونوهمنفسهالشلل

العينحركةنومإلىينزعونفإنهم،ذلكإلىوإضافة

.النومبدايةعندخصوصا،عاديةغيرأوقاتفيالسريعة

السريعةالعينحركةأحلامتبدوقد،الحالاتهذهوفى

نعاسية.هلوسةكأنها

مصابينمألوفغيرنعاسيصيبهممنجميعليس

تقريبافهمالتخشبيالإعماءعانواإذالكنبالخدار،

بالخدار.مصابون

الأمفيتامين.بمالنوبة:أيضاانظر

الساحر؟والدابأ،وا!لمعاد)التعدمالإدراكان!:.الخداع

.البصريالخداعبماللون

فإذاحقيقتها.غيرعدىال!شياءرؤيةاليصريالخداع

شيئايضيقأنهنرىفإنناطويلمستقيمطريقإلىمثلانظرنا

وأعمدةالأشجارلناوتظهر.نهايتهعناابتعدتكلمافشيئا

الأفق.نحوامتدتكلماجدا،صغيرةكأنهاالبرقأسلاك

باللونالمطلىالبيتأننعرففإننا،ذأصكإلىوإضافة

الشخصوأن،قاتمبلونالمطليذلكمنأكبريبدوالأبيض!

مماأنحف!يبدوعموديةخطوطامخططةبدلةيلبسالذي

مثلعلىونط!.بالمحرضمخططةملابسيلبسكانإذا

مثلأنتحاربنامننعرفلأنناالبصريالخداعالمظاهرهذه

حقيقة.الأشياءبهاتظهرالتىبالطريقةليعستالحالاتهذه

لأنالعاديالخداعالبصريالحداعمنالنوعهذاويسمى

الشائعةالصرأيالخداعأنواعبعض

جمطأ

%بالحطأنغير،الطولفى!صاويان!!ب،أالحطان

.الأخرىالحطهوطعنالناتجةإ،الزواسسب!أطوليبدو

علىالمرسومت!!القطهعتينأدإلا،الح!حمسمسالقطعهده

الحداعهذايحدت.الأولىمنأكرالىتبدوللماظرأبعدمسافة

الممظوري.للرسموفقالإرسملمأغطعالأدأصصريا

ولكناليسار،إلىاليم!!م!صاعدةتط.والسلمهدادرجات

إلىاليسارسصاعدةدرحاته،مقلو!سلموكأنهرؤيتهيمكن

اليإلى.

العينلأنيعانونهاالطبيعىالنظرذوياالأشخاصكل

يحدثلاالبصريالخداعأنغيربها،تمرأنيمكنالمجردة

نرتكبماكثيرافنحننرى.بمافيهانخدعمرةكلفي

فحثلاعيوننا.إلىتصلالتيالاورلمحاعاتترجمةفيأخطاء

الفريقاشقبلالجملةيقرؤوناسالنامننجدكثيراقد

نأيجبكانأنهيلاحظواأندونسلهمثيلاستقبالاالظافر

لافهم،لهمثيللااستقبالاالظافرالفريقاستقبلتكون

كانوالأنهمالجملةفى،موجودةغيرلاأنيلاحظون

تعدلاالخاطئةألانطاعاتهذهومثلم!صانها.فييتوقعونها

.البصريالخداعقبيلمن

.السراب،الإدراك؟اللون:أيضاانظر

الأنباء.وكالةانظر:.السلكيةالخدمات

فىالتعديميةالخدماتمنجزءالشيابحدمات

للاستمتاعالشبابمساعدةإلىوتهلأ-ف.وأيرلندابريطانيا
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الأنشطةمجالبتوسيعشخصياتهموتنميةفراغهمبأوقات

المحليةالتعليميةالإداراتعليهاوتشرف.الترويحية

مختلفةجماعيةأنشطةتنظمالتيالتطوعيةوالمنظمات

الشبابخدماتتنظمهاالتيالأنشطةتشمل.للشباب

،والألعابوالرياضةالبدنيةوالتدريباتالخلويةالرحلات

الفراغأوقاتوهواياتالفنيةوالحرفالفنونتشملكما

مثلالمفيدةوالمنزليةالحرفيةالمهاراتتشملكما،الإبداعية

الاجتماعية.والآنشطةوالطخوالمعادنالنجارةأعمال

الخيريةالمساهماتخلالمنالتطوعيةالمنظماتوتمول

التعليمإداراتتقدمكما.اليوميةمصروفاتهاتغطيالتي

التطوعية.للجماعاتوالأجهزةالمبانيوتعيرالمنحالمحلية

التطوعيهالشبابهنظمات

منكبيراجزءاالتطوعيةالشبابمنظماتتمثل

معظموتنتميوأيرلندا.بريطانيافيالشبابخدمات

للخدماتالقوميالمجلسإلىالإنجليزيةالشبابيةالمنظمات

منيخصهمماكلفييمثلهمالذيللشبابالتطوعية

للخدماتالقوميللمجلسمماثلةمنظماتوهناكالأمور.

وويلز.وأسكتلنداالشماليةأيرلندافيللشبابالتطوعية

الشبابيةالمنظماتجميعتتبعأيرلندا،جمهوريةوفي

.للشبابالقوميالأيرلنديالمجلسالتطوعية

بريطانيافيالدينيةالمنظماتتشمل.الدييةالمنظمات

الكنيسةومجلسالشبابلنواديالميثوديةالجمعية

ويشحعودالشبابيةالخدماتبأنشطةيلتحقونا!لعاقونالشبابصغار

التنس.رياضةمتلالرياضةممارسةعلى

الكنسيوالمجلعم!الكنيسةصبيانوفرقةللشبابالإنجليزية

وجمعيةالكاثوليكيللشبابالقوميةوالجمعيةويلزلشعبة

تشملكما،النصرانياتالنساءوجمعيةالنصرانيالشباب

الشبانجمعيةالمتعددةالأيرلنديةالدينيةالمنظمات

وجمعيةبولديفينسنتسانتوجمعيةالكاثوليك

البروتستانتية.الفتيان

الدينيةغيرالأنديةمنظماتتشمل.الأنديةمنظمات

لأنديةالقوميةوالجمعيةالفتيانلنواديالقوميةالجمعية

أنديةإلىبالإضافةالتعاونيةالشبابيةوالحركةالشباب

كلتتمتع.الرياضيةوالمراكزللمدارستابعةمتعددةصغيرة

ولكنهاونشاطاتها،أعمالهااختياربحريةالمنظماتهذه

البناءةالمبدعةبالأنشطةالشبابمدمبدأتحتجميعاتعمل

.الشبابناديانظر:.البيوتوخارجداخل

منكلفيالمنظماتهذهتشمل.الموحدةالمنظمات

وفرقةالمرشداتوجمعيةالكشفيةالجمعيةوأيرلندابريطانيا

للمبتدئين.جونسانتإسعافوفرقةالفتيان

بالرتبشبيهرتبيتكوينالموحدةوللمنظمات

الموحدةالمنظماتألمحليةالوحداتوشبع.العسكرية

القومية.لرئاستها

هىالخدمةقبلمابوحداتبريطانيافييسمىوما

الشبابية،للخدماتالموحدةالتنظيميةالحركةمنأشكال

احتمالباعتبارالشباببإعدادالأولالمقامفيمعنيةولكنها

العملية.حياتهممستقبلفيالمسلحةللقواتانضمامهم

المبتدئينقواتفرفةجمعيةالوحداتهذهوتشمل

البحريالمبتدئينوفيلقالجويالتدريبوفيلقالسمكرية

المشتركةالقواتوتقدم.للمبتدئينالمشتركةوالقوات

فيهايستأنفمدارسفيالخدمةماقبلتدريبللمبتدئين

وتجند.عشرةالسابعةسنبعدماحتىالتعليمالمتدربون

بهاليسالتيالمدارسخريجىمنالأخرىالمبتدئينقوات

ماقبلوحداتوتنظم.للمبتدئينالمشتركةللقواتوحدات

بها،المرتبطةالقواتلمنظماتمشابهةوحداتفيالخدمة

هذهوتمد.العسكريالتدريبعلىتقومأنهاكما

المحافظةمنهميتوقعالذيالرسميبالزيالمتدربينالمنظمات

عليه.

القانونيةالمنظمات

المشاريعمعبريطانيافيالمحليةالتعليمإداراتتتعاون

وتطويرتشجيعأجلمناللجانوتكونللشبابالقومية

الخدماتضابطيساعدوقد.المحليالشبابأنشطة

ويهمئمنطقتهفيالختلفةالشبابمجموعاتأيضاالشبابية

ولمعظم.الاخرىالشبابلقياداتالتدريبيةالحلقات

الخاصة.الشبابيةأنديتهاالمحليةالتعليمإدارات
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الأسكتلنديةالتعليموشعبةوالتعليمالعلومشعبةتساعد

بطرقوالقانونيالطوعيبشقيهاالشبابيةالمنظماتأطأعما

لغرضالعامةللإدارةالماديأررعمايقدمونفهما.عديدة

اعترفتوقد.الأخرىوللأغراضالختصينالضباطتعيين

كلتقدمللتدريبوكالاتبستأضعليمواالعلومشعبة

التخصصيودمنلكلسنتينلمدةللتدريببرنامجامنها

الشبابية.الأعما!مجالفي

الأخرىالشبابيةالمنظمات

مباشرةأنشطهاتتعلقأخرىطوعيةمنظماتهناك

داخ!!مهمادوراوتؤديللشبابالاجتماعىبالتعليم

المركزيالمجلسالمنظماتهذهوتشمل.الشبابيةالخدمات

للرياضةمختلفةدوراتلتنظيمبالإضافةالبدنيةللتدريبات

علىالمشرفينبتدريبتقومكمابريطانيا،فيوالألعاب

.والشبابالكبارأعمال

وايجيتالأنديةالقوميالفيدراليالمجلسويهيئ

عقليا.للمتخلفينأندية

خدماتأسشبابيةاعيةالتصوأالقواتمؤسسةوتقدم

الأجتماعيةبالخدماتالمعنيةالشبابيةللمنظماتا!حتشارية

المشاريعداسمأخرىمشالهةومنظمةوويلز.إنجلترافي

فيالاجتماعيةالخدماتجماعاتأنشطةتنسقالشبابية

أسكتلندا.

أستراليافيالشبابخدمات

الفيدراليةالولاياتح!صماتتمدأمشراليا،فى

الشبابشؤونأما.والتسهيلاتبالمالالشبابيةالمنظمات

شؤونمجلسخلالم!فتنسقالحكوميغيرللقطاع

العمالية،السوقببرامجالمجلسويهتم.الأ!شراليالشباب

وكلالشبابوتدريب،الشبابيةومواضئالإعانات

أستراليا.فيبالشبابالصلةذاتالمواضيع

أجا.أمشرافيفقطتوجدالشباليةالمنظماتمنوالعديد

منحبهدفتعملاشتيالشبابيةوالمواطنالشرطةأنديةمنها

الثقافية.والأنشطةالرياضةفيللمشاركةالفرصةالشباب

.أم379عامويلزنيوساوثفيالأنديةهذهأولأنشئوقد

معسكراتأ!شراليافيللياقةالقوميالمجلسأنشأوقد

خاصاتدريبادربوامعلمونفيهاويعملالحكومةتمولها

والروحالنفسعلىالاعتمادبمستوىالارتقاءبغرض

هذهفىالشبابب!تالصحيوالمستوىالقيادية

المدرسية.العطلاتخلال،المعسكرات

العلاقاتاتحادأستراليافىالشباليةالمنظهماتوتشمل

الشبابوجمعيةالصغيرالأحمروالصليبالخارجية

بيوتومؤمسمةالنصرانياتالنساءوجمعيةالنصراني

.الشباب

تاريخيةنبذة

بدايةفىالغربيةالتطوعيةالشبابمنظماتبدأت

أنديةتكوينالمنظمونبدأوقد،الميلاديعشرالتاسعالقرن

العهدحديثةالمدنشوارعيجوبونالذينالمحرومينللأطفال

وجمعيةالنصرانيةالشبابحمعيةوأسمست.بالصناعة

،أم484عامأندشهماأولبولديفينسنتسانت

.أم5ء8عامنشاطاتهاالنصرانيةالفتياتحمعيةوبدأت

لأولادالمجانيةوالمدارسللصبيةالمعاهدمنالمزيدوتكون

حمسينياتخلالومانشسترلندنمنكلفيالفقراء

الفتيانفرقتاأما.الميلاديعشرالتاسغالقرنوستينيات

القرنمنالثمانينياتفياسستافقدالكنيسةوصبيان

الجماعاتتكوينالحينذلكمنذوتتابمعشر.التاسع

يوفرأنضعأنهمنماكلتقدمالتيللجمعياتالدينية

الشبابية.والتروبللخدماتاشاحةوسائل

حين،أم619عامبالشبابحكومياهتمامأولجاء

،الصغيرةالمنظماتلجنةأصريطانيةاالحكومةكونت

البريطانية.الجزرأنحاءكلفيمماثلةلجانبإنشاءوأوصت

مأ939عامرسميةلصورةالشبابيةالخدماتوبدأت

عنالمباشرةالمسؤوليةانبريطانيةالحكومةتولتعندما

مأ449عامالصادرالتعليمقانونوألزم.مصالإلشباب

وأصبحت.الشبابيةالخدماتبتهيئةالمحليةالتعليماإدارات

علىالشبابيةالخدماتعنمسؤولةوالتعليمالعلوممصلحة

علىسلطاتأيالمصلحةتفرضولم.قومينطات

منذمعهاالعملفيتعاونتولكنهاالتطوعيةالمجموعات

الحين.ذلك

العشرين،القرنمنوالسبعينياتالستينياتوفي

الاجتماعية،الخدماتعملفىالشبابمنالعديدانخرط

المنظماتبوساطةتنسقالأنشطةهذهمعظموكالت

الاجتماعية.الخدمةومتطوعيالعملقوىمثلالتطوعية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الأولادكتيبةوالتحليمالترلية

حائرة،إدلبرهدوق

المصرفالظر:.الدوليةالمصرلمحيةالخدمات

المصارهـ(.)ألواخ

منواسعانطاقاتشملمهنةالاجدماعيةالخدمة

المجتمعتنميةإلىالهادفةوالبرامجالاجتماعيةالخدمات

تقديمعلىالمهنةهذهممارسويدرب.شؤولهوإصلاح

يحتاجونالذينللناسوالتوجيهوالدعمالنفسيالإرشاد

الاختصاصيناسمعليهمويطلقالمساعدةإلى

الإخصائيينأحياناالناسبعضويسميهم،الاجتماعيين
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أنفسهمفهممنالناسالمساعدةهذهوتمكن.الاجتماعيين

قدراتهموتحقيقوتنميةالمعيشيةأوضاعهموفهم

الفطرية.واستعداداتهم

تحسينأيضاالاجتماعيونألاختصاصيونويحاول

المشاكل،برامبنعفيبالمشاركةالاجتماعيةالأوضاع

الخدراتوإدمانالأطفالمعاملةوسوءالجرائممثلى

السيئة.والمساكنالعقليةوالامراض

معظمالخاصةوالمنظماتالحكوميةالمؤسساتتمول

الاختصاصيينغالبيةويستخدم،الاجتماعيةالخدمات

والمستشفيات،العائلاتخدمةمؤسساتفيالاجتماعيين

التمريضودورالخدراتبمضارالتوعيةومراكزوالعيادات

الاختصاصيينبعضلدى.والمصانعوالسجونوالمدارس

مقابلالنفسيالإرشادخدمةيقدمونوهمخاصةعيادات

معين.أجر

الاجتماعيةالخدمةطرق

أساسيةطرقثلاثمنعادةالاجتماعيةالخدمةتتكون

المجتم!.وتنظيم،الجماعةوخدمةالفرد،خدمةهي:

الباحثبينالمباشرالاتصالالفردخدمةوتتضمن

.المساعدةوالأسروالأفرادالاجتماعي

فيهايتعاملالتيالبرامجفيالجماعةخدمةتتمثل

وقتفياشخاصعدةجمعالاجتماعىالاختصاصى

التيالأحياءعلىالمجتيمتنظيمعمليركزوأخيراواحد.

ضخمة.سكانيةمجموعاتولهامميزةخصائصلها

القرنمنتصفمنذألاجتماعيونالاختصاصيونويجمع

.الثلاثالأساسيةالطرقبينباطرادالعشرين

الاجتماعيعىالاختصابينالمباشرالاتصالتقتضيالفردخدمة

يساعدها.التيوالعائلاتوالأفراد

الاجتماعيةالخدمةمجالات

الاجتماعيةللخدمةرئيسيةمجالاتخمسةهناك

الصحة3-الصحة2-والطفولةالأسرةرعاية-ا:هي

.المدارس5-الإصلاحيات4العقلية

نىالأسرخدماتتشمل.والطفولةالاسرةرعاية

معاالاثنينأوالوالدينأحدغيابمثل،الطارئةالحالات

تتطلبالتىالأخرىالحرجةالحالاتتشملكماالمنزلعن

الأسرةفيالرئيسيينالعاملينأحدبطالةالأسرةخدمة

أفرادها.منأكثرأوواحدفردومرض

المجالهذافيالاجتماعيونالاختصاصيونيساعد

فيالأجلطويلةالتغييراتمعالتكيفعلىالأسرأيضا

التوجيهخدمةمثلاالمستشاريقدمفقد.الأسريةحياتهم

أحدهماطلقأوأبواهماانفصلالذينللأطفالوالإرشاد

ألاخر.

التبنىمثل،خدماتالطفولةرعايةبرامجوتؤمن

المعاقين.الأطفالورعايةالربائبورعايةاليوميةوالرعاية

الأطفالأيضاالطفولةرعايةفىالعاملونويساعد

وعاطفيا.بدنياالمتضررين

المرضىالمجتبمطباختصاصيويساعد.الصحة

الصحيةالرعايةودوروالمستشفياتالعياداتفيوعائلاتهم

بتقديمالأطباءالاختصاصيونهؤلاءويساعد.الأخرى

للمرضى.والاقتصاديةالاجتماعيةالخلفيةعنمعلومات

أوالسكنملاءمةعدممثلمشاكلتسببقدفمثلا،

أكثرالمريضتجعلأوبالمرضالإصابةالمالإلىالحاجة

فيللمرضىالنفسىالإرشادأيضايقدمونوهم.خطورة

اليومية.الحياةإلىالعودةعلىلمساعدتهمالنقاهةطور

فيالمجتمعطباختصاصييمنالعديديتخصص

رعايةالمجالاتهذهوتشمل.المجالاتمنمعينمجال

وتقديمالمحتضرينالمرضىورعاية،والطفولةالأمومة

مثل،معينةأمراضايعانونالذينللمرضىالنفسيالإرضماد

.الكلويالفشلأوالسرطان

الصحةفىالاجتماعيةالخدمةتشمل.العقليةالصحة

وعاطفيا.عقلياضغطايعانونالذينالناسمعساعدةالعقلية

أيضاالمجالهذافيالاجتماعيونالاختصاصيونويقدم

طباختصاصيويقدمهاالتيالخدماتمنالنوعنفس

النفسيةالمعالجةفيخاصاتدريبابعضهمويتلقى.المجتمع

نفسية.بطرقوالعاطفيةالعقليةالاضطراباتومعالجة

تهتمبرامجعلىاللإصلاحياتتحتوي.ايرصلاحيات

الاختصاصيونويقدم.المجر!نتأهيلوإعادةبمئالجريمة

النفسيالإرشادأيضاالإصلاحياتمجالفيالاجتماعيون

ويعطيالمشروطالإفراجأوالاجتماعيةالمراقبةتحتهملمن
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مثل،الوقائيةللخدماتالأولويةالمجالهذافيالعاملون

والترويح.الخصوصيالتدريس

عمليةمنجزءاألاجتماعيةالخدمةتعتبر.المدارس

إلىالحضانةدورمنمستوياتهاجميعفيالتعليم

المقدمةالخدماتتشملوهي.الجامعيالتعليممستوى

والمعاقين،عاطفياللمضطربينالخاصةالمدارسفيللطلبة

الإرشسادالمدارسفيالاجتماعيونالاختصاصيونويقدم

وهم،الشخصيةالمشاكلحلفىويساعدونالمهني

التعليمفيصعوبةيعانونالذينالطلبةيساعدون

وتحقيقالفطريةقدراتهمتنميةفىكذلكويساعدونهم

الطبيعية.استعداداتهم

المساعدةالأخرىالاجتماعيةالخدمةمجالاتوتقدم

منالكثيرويساعد،الحالاتمنكبيرةلمجموعة

علىالحصولفىاسمنكبارالاجت!اعبنالاختصاصيين

مستقلةبصورةالعيمقعلىتساعدهمالتيالخدماتبعض

ويقدم.الطبيةوالرعايةالماليةالإعانةمثل،الإمكانبقدر

العلاجومراكزالعياداتفىالاجتماعيونالاختصاصيون

ومتعاطىالخمرلمدمنيالنفسيالإرشادالاجتماعية

.الخدرات

فيالناسالاجتماعيينالاختصاصيينبعضيساعد

للعائلاتمساكنلإيجادويسعونالعامةالإسكانمشاريع

الاختصاصيونيقدمكما،المدينةأزماتشردتهاالتي

والنقاباتالشركاتتستحدمهمالذينالاجتماعيون

الإرشادوتشملبالعملالمتعلقةالخدماتمنمجموعة

له.والتمهيدللتقاعدوالشخططالصحي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأحمرالصلي!حينآدمر،

العمانيةالأطفالقريةالحلاصجيمق

أوحمستحاكوبريمر،

التجنيدانظر:.الإلزاميةالعسكريةالخدمة

.الإجباري

الحركةوتنظجمدضبطإداريجهازالمدئدلآالخدمة

بالخدماتللقيامالأفراديعينوهو،الدولةفيالوظيفية

فيبلادهميمثلونالذينفالموظفونالبلاد.فيالعامة

وفي،الضرأئبمصلحةفييعملونالذينوكذلك،الخارج

دوائرفيموظفونجميعاهؤلاء،العامةالصحةإدأرة

رجاليمباشعرةالدولةتعينالبلاد،منكثيروفى.حكومية

يعدالبلاد،بعضوفي.المدارسفيوالمدرلعينالشرطة

للدولةالخاضعةالعامةالمؤسساتفيالعلياالإدارةموظفو

أيضا.حكوميينموظفين

يخدمونالذينالأشخاصيعدلاالبلاد،معظموفي

موظفينالمحليةالحكومةفييعملونأوالمسلحةالقواتفي

المحلية.الحكومةانظر:.حكوميين

البلادمعظمفيالحكومةدوأئرفىالوظائ!تكون

الاجتماعيةللطبقةتمييزدونالبلد،لجمئمواطنيمتاحة

الوظائفتتطلبعموما،ولكن.اللونأوالعقيدةأو

معينمستوىعلىيكونأنبهايلتحقممنالحكومية

هناكالبلاد،بعضوفي.العمليةالخبرةأوالتعليممن

محليةأوإقليميةاهتماماتلهمبأناستشغلمناصب

خاصة.

منالحكوميينالموظفينحمايةالبلادمعظموتحاول

نأالحكومةوتتوقع.عليهموتأثيرهالخاصالقطاعضغوط

لتسهيلنفوذهميستخدمواوألاالفساد،عنموظفوهايربأ

.الخاصالقطاعمنأفرادأوجماعاتمصالح

كانت،الأصلفي.المدنيةالخدمةدوائرعملمجال

والشؤونالدفاعمثلبمسائلتختصالحكوميةالوظائف

ولكن،.والنظامالداخليوالقانونوالماليةوالعدلالخارجية

مجالفيالبلادمنالكثيرتوسع،العشرينالقرنخلال

منكثيروفى،الدولةققدمهاالتيالاجتماعيةالخدمات

ممنأكبرعددالجديدةالخدماتفىيعمل،الانالبلاد

الخدماتهذهوتختص.التقليديةالخدماتفييعمل

العمالةوتشغيلوالصحةالتأ!نمثلبمجالاتالجديدة

والتعليم.

فيالمركزيةالوزاراتتتحكم،الشيوعيةالبلادوفي

.والاقتصاديوالسياسيالاجتماعيالنشاطأوجهجميع

هيئاتالبلادهذهفيالحكوميةالدوائرفإن،السببولهذا

فيالحكوميةالوظائفنشاطاتولكننفوذ.ذاتكبيرة

للحزبالصارمةالرقابةتحتدائماتقعالشيوعيةالبلاد

الشيوعى.

دوائرتشغيلمهمةتنقسم،الاتحاديالنظاموفي

النظامانظر:والإقليميةالفيدرأليةالسلطاتبينالحكومة

.الاتحادي

مصرفيالقديمةالإمبراطورياتكانت.تاريخيةنبذة

الخدمةأوالحكومةلدوائربالكثيرتدينوروماوالصين

عنالمدنيةالإدارةقواعدأحكاممنالكثيروتنبع،المدنية

القديمة.الحكوميةالدوائرتلك

القرونفيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةكانت

وكاندينيةهيئةكونهاإلىبالإضافة،دنيويةقوةالوسطى

أوروبا.مستوىعلىفعاليةالمدنيةالخدمةوظائفأكثرلها

ونظام،المناصبوتنطمالبيروقراطيةالكنيسةورثتوقد

تنظيمو،متسلسلةمراتبفيالمنظمةالكهنوتهيئة

الرومانية.الإمبراطوريةمنالرتب
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منكثيرفياليومحكوميةدوائرفيالوظائفوتقوم

نموذجعلىاللاتينيةوأمريكاوأوروبا،وأسيا،إفريقيا،بلدان

بروسيا،فيالثانيفريدريكعينهاالتيالوظائفتلك

والتاسععشرالثامنالقرنينفيفرنسافيالأولونابليون

بريطانيافيالحكوميةالوظائفوتقوم.الميلاديينعشر

النصففيتمتاقيالإصلاحاتوفقالمتحدةوالولايات

الحكوماتمعظمكانتفقدعشر.التاسعالقرنمنالثاني

الناستعينالميلاد!نعشروالتاممععشرالثامنالقربنفي

نفعهممدىأساسعلىالحكوميةالدوائروظائففي

وهذا.السياسيةخدماتهبمعلىلهمومكافأة،للحكومة

الوظائفإسنادايالمحسوبيةيسمىبمايعرفالأسلوب

ذلكعنونتجوحدهاالكفاءةأساسغيرعلىالحكومية

والفساد.الكفاءةقلة

فيهاتعمللاوالتيمدنيةخدمةبهاليسالتيوالبلاد

للدكتاتوريةضحيةأحياناتقعسليمةبويقةالحكومةدوائر

الجيمشيمثلأنيمكنالبلاد،هذهمثلففي.العسكرية

المنظمة.للسلطةالوحيدالمصدر

.هـ-ق)68المؤمنينأمخويلد،بنتخديجة

ءل!للرسولزوجةأولم(.062-556.هـ،ق3

الخامسةفىوهوسنةأربعونالعمرمنولهاتزوجها

وفاطمةكلثوموأمورقيةزينبأولادهأموهى.والعشرين

ماريةإلاغيرهامنالرسوليعقبولموالطاهر.والقاسم

حتىأبداعليهايتزوجولم.إبراهيملهولدتالتيالقبطية

لمجهممر.حياتهفيماتت

فنشأتوجاهعزبيتمنخديجةالمؤمبنأمكانت

عقلذاتوكانت،الفاضلةالحميدةبالأخلاقالتخلقعلى

غناهاإلىبالإضافةبالأمور،قويةوبصيرةنافذوأمرراجح

رجالمالهافىيعملشهيرةتاجرةكانتحيثتجارتهامن

بداياتفيصلإلهي!الرسولعندهاعمل.مكةفيكثيرون

والصدقوالكمالالأدبصفاتفيهفرأت،شبابه

منربحتماأضعافتجارتهاأربحوقد،والأمانةوالطهارة

وتزوجها.فوافقلنفسهاوخطبتهبهفأعجبتقبل،

وكانتالنساء،من!وتدبالرسولآمنمنأولكانت

أعظمصاحبةوهي،وآذوهقومهكذبهعندمامعينخير

خائفاجاءهالمانورمنبأحرفالتاريخيسجلهاكلمات

الغارفيعليهجبريلنزولبأمرويخبرهايرتعدوجلا

الرحملتصلإنكأبدا،اللهيخزيكلنواللهلم"كلا:فقالت

علىورونالضيفوتقريالمعدوموتكمسبالكلوتحمل

الدهرء/.نوائب

رسو!علىمالهامنكثيراخديجةالمؤمنينأمأنفقت

عنهتذببجانبهووقفتتملكمابكلوساندتهءيطالله

بدأالوحيأنوفخراشرفاوكفاهاسوء،منيمسهماكل

عل!اللهرسولوكان.كنفهفيوهيزوجهاعلىينزل

بعدهامننسائهمعحتىيذكرهاوظلكثيرايحبها

لخديجةوان،العالميننساءخيرخديجةكانت):ويقول

ولافيهصخبلا-مجوفلؤلؤ-قصبمنالجنةفيبيتا

مأعائشةالسيدةأنيروىففملها(.لأعرفوانينصب

لها:الرسولذكركثرةمنالغيرةأخذتهالماقالتالمؤمنين

خيراأبدلني)طظ!م!:فقالمنها.خيرااللهأبدلك)ف

مالهافىوأشركشىالناسكفرحينبيآمنتلقدمنها،

عائشة:قالتالولد(منهااللهورزقنىالناسحرمنىحين

اللهرسولوكانأبدا.بسيئةأذكرهالانفسيفىفقلت

ومعروفهاوجميلهاخديجةبفضلالاعترافكثيرظ!محد

الذبيحةيذبحفكانمماتها.بعدحتىمعهالطبةوعشرتها

وفاءخديجةصاحباتإلىببعضهاويبعثأنصبةويقسمها

قطخديجةرأيت)ما:تقولعائشةوكانتبهاوبرالها

مدحهلكثرةغيرهامنأغارمماأكثرمنهاأغاركنتولكني

عليها(.وثنائهلهالجب

بثلاثةالهجرةقبل،بمكةخديجةالمؤمنينأمتوفيت

بالحجونودفنت،وستونخمسالعمرمنولها،أعوام

عمطالبوأبوهىفيهماتتالذيالعاموسمي.بمكة

فقدعمه،وعلىعليهاعلبحزنهلفرطالحزدبعامالرسول

علي!اللهرسولوتحمل.لهمؤازرينوخيرمعينينخيركانا

حتىالمكارهعلىوصبرالثقالوالنكباتالمصائببعدهما

العظيم.والمعراجال!سرأءبحادثعنهاللهسرى

عدط.النبيزوجاتأيضا:انظر

.الأطفالدعبمندعبةعدىيطدقأسمالخدرو!

وتصنع.الشكلكمثريةأو،مخروطيةالخذاريفومعظم

طرفعلىوتدورالبلاستيكأووالمعادنالخشبمن

نسبةالدبورأوالنحلةأوالبكرةأحياناوتسمى.حديدي

.الكائناتهذهيشبهقدالذيصوتهاإلى

تلكهىشهرةالخذاريفأكثر.الخذاريفأنواع

ويسحبحولهايلفخيطمنحركتهاتستمدالتي

بذاتها.منتصبةوبقائهادورانهافيذلكفيتسببفجأة

أمااليد.وأصبعالإبهاميبرمهعندمايدوروبعضها

الدورانعلىقدرتهاتستمدفإنهاا!يكانيكيةالخذاريف

ا!لوسيقيةالخذاريفأما.بالمفتاحيعبأداخليزنبركمن

وأالثقوبطريقعنالدورانأثناءأصواتاتصدرفإنها

هذهالعلماءويستعملبداخلها.المثبتةالصفارةأوالمزمار

وأالجيروسكوبيالخذروفيولدهاالتيالحركيةالقوة

انظر:.والطائراتالقواربتوازنلحفظالدوار

.الجيروسكوب
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اللدالىالأررثواالأحمرالحدروفانصسع.شائعةلعثالخذاريف

حدرو!صوصع.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالصورةأع!يظهرالى

اسحاتيراأحدحتوقدا!مد.افيالصورةوسطيظكهراررياالإصمع

.الصورةأسما!الأمم!الجانبعلىيطهرهـالديالحدررالممساويين

أسفلالأيسرالحانصدييطهراسدياالمكسيكيالحدرودعلىويظهر

!لوسة.حطوطالصورة

التارلإلفعليبالتحديديعرفأحدلا.تاريخيةنبذة

التراثفيلهاذكرأقدمأنإلا،الخذاريصالناسلاستعمال

فرسه:صفةفيأعيعم!اامرئشعرفيجاءالعربي

أمرهالوليدكخذروفدرير

موصلبخيطكفيهتتابع

بخيطالصبيانيدورهشيئاعندهمالخذروفوكان

اليربمأيضايسمونهوكانوا.ودويطنينفيسم!ه

ناالمؤكدومنصرعتها.فيالخي!!بهوتوصف،والخرارة

قدالختلفةالمصادرأوضحتكمااليونانفيالأطفال

الصينفيللتسليةوسيلةالخذاريفواتخذتبها،لعبوا

فيالناسمنكثيرواحترفالعسين.مئاتمنذواليابان

القرنخلالوذلكدائماكعم!!الخذاريصمهنةالشرق

بارعةحي!أداءفيوتفننوا،الميلاديعشرالتاسع

وأاتدرجعلىيقفزالخذروفيجعلواكأن،مختلفة

مائل.لوحعلىيصعد

القرنخلالأوروبافيشيوعاالخذأريفواكتسبت

يعمددايابولوتسمىلعبةوهناك.الميلاديعشرالثامن

وأحياناالهواء.فيالخذروفبرمإلىاللاعبفيها

فىعاليةمسافةإلىالخذروفإرسالاللاعبيحاول

الخذروفاللاعبيتلقف،أحرىأوقاتوفيالهواء

.الأخرىجسمهأعضاءعلىيدوريجعلهأنبعدبيديه

ذاتيةالخذاريفامشخدامكثرعشر،التاسعأسقرناوفي

أثناءنفسهيفرغباندلورالمسمىفالخذروفالحركة

التلاعبويمكن.هبوطهفييتعبأثمالوععلىصعوده

ويحتوي.مراتعدةنفسهويعبئيفرغلكيبالخذروف

عندماالهواءفيتندفعكرةعلىالتوربيدوخذروف

التياللعبأوائلمنوالخذاريف.الورقيغطاؤهينفجر

أ!لاياتافيالاختراعبراءةعلىمخترعوهاحص!

الأمريكية.المتحدة

لخرائطياعدم)تطهورلحضيطةا:!ظر01عكلم،ولافأ

إيصاحي(بم)رسمعلم،الفلكانظر:.الئجومحرائط

رخولر.هيبا

.(م939-458هـ،723-042)ئطيالخرا

شاكر،بنسهلبنمحمدبنجعفربنمحمدأبوبكر،

منالمصنف،الصدوق،الحافظالإمام،السامري،الخرائطي

بفلسطين.السامرةأهل

الأعيانمنوكانالكثير،صنفماكولا:ابنقال

مساوئبمالأخلاقمكارم:مصنفاتهمن.الثقات

كانتوغيرها.الشكرفضيلة؟القلوباعتلال،الأخلاق

المحتلة.لفلسطهينيافامديسةفيوفاته

فتحهاالتيال!راضيعلىتؤخذالمالمننسبةالخراج

أقرهاأو،الغنائمكتقسيمتقسيماعليهمووزعتالمسلمون

أخذمنفعلى.المسلمينغيرمنالأصحالهاوتركهاالإمام

الأرضهذهزراعةمقابلالمالمننسبةد!هذهمنأرضا

وأالمسلمالحاكممععليهيتفقمابحسبمنهاوالا!شفادة

الخراجبدفعالمسلمينغيرإلزامأنوئلاحظ.عنهينيبهمن

المسلمفإن.والتوازنالعدالةيحققأراضيهمتنتجهعما

منأرضهمنيخرجمازكاةذلكمقابلفييدفع

بماءتسقىأرضهكانتإذأ%ا.يدفعفهو،مزروعات

ضنابهها.ومابالالاتتسقىكانتإذا%5ويدفعالمو

فتحعندماعنه،اللهرضي،الخطابلنعمررأىوقد

تبقىبلالفاتحينبينتقسمألاالعراقأرضالمسلمون
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ووافقهعنها،الخراجذلكمقابلويدفعونأصحابهابأيدي

رضيالخطاببنعمررأيكانوقد،ذلكعلىالصحابة

الفاتحينعلىالمفتوحةالأرضقعسمةعدمفيعنه،الله

صوابارأياخراجها،يدفعونأصحابهابأيديوإبقائها

تسعىالتيالحديثةالاقتصاديةالنظرياتأحدثتوافقه

فعلهماعينوهذا،الدولةلماليةمتجددثابتمصدرلإيجاد

الفاتحينبعديأتيمنكلينفعوهذاعنه،اللهرضيعمر

رضيعمرقاللذلك،غيرهمومنأبنائهممنالمسلمينمن

بينقسمتهاإلاقريةفتحتماالناساخرالولاعنهالله

موقوفاالبحاريرواهخيبر(أرضكل!س!النبيقسمكماأهلها

لاخيبربأرضعدطالرسولفعلأنوالحقيقة.عمرعلى

النبىلأنالعراقبأرضعنهاللهرضىعمرفعلمعيتعارض

قسمإنهبلالفاتحينبينخيبرأرضكليقسملمعس!

يزرعونهاليهودبيدالاخرالنصفوأبقىالفاتحينبيننصفها

لماصزويدالرسول)أنداودأبوروىفقد،خراجهويدفعون

كلجمعسهما،وثلاثينستةعلىقسمهاخيبرعلىظهر

النصفوللمصلمينعلهظغاللهلرسولفكانسهم،مائةسهم

الوفودمنبهنزللمنالباقيالنصفوعزلذلك،من

الدولةإن:يقالأنيمكنماوكل(.الناسونوائبوالأمور

التيخيبرأرضكللخراجبحاجةتكنلمالإسلامية

،الأرضنصفخراجإلىبحاجةكانتبل،عنوةفتحت

النصفوأبقىالفاتحينعلىالأرضنصفعهي!النبيفقسم

رضىعمرزمنفيأماخراجها.يدفعواأنعلىاليهودبيد

واتسعتالإسلاميةالدولةحاجاتزادتفقدعنهالله

بحاجة-الدولةخزينة-المالبيتأنعمرفرأىرقعتها،

وفيالعراقفيعنوةفتحتالتيالأرضجميعلخراج

رضيقاللذلك،المسلمينجميعمنهايستفيدكيالشام

نصيبهحميربسرووهوالراعىليأتينعشتالئن:عنهالله

بأرضحميرمنازلحميرولصرو(.جبينهفيهايعرقلممنها

العراقأرضلمابقاءعنهاللهرضيعمرفعلويؤيد.اليمن

فسرأنهخراجهايدفعواأنعلىأصحابهابأيديوالشام

للصحابةقالفقدمتسلسلا،تفسيراالحشرسورةآيات

البارحةمررتقدالأمر(بادئفىوعارضوهناقشوهالذين

علىاللهأفاءما)وتلاالحشرسورةفيالتيبالآيات

للفقراء)قولهإلى7.الحمتر:*!القرىاهلمنرسوله

الصادقون!همأولئك)قولهبلغفلما8.الحشر:!المهاجرين

والذين)قولهوتلا.فقطلهؤلاءهىما:قال8.الحشر:

ثم.أ.الحشر:!رحيمرؤوف)قولهإلى!بعدهممنجاءوا

فيدخلوقدإلاالإسلامأهلمنأحدبقي"ما:قال

".ذلك

بيندولةيكونلا)كي:يقولوتعالىسبحانهوالله

بالقوةالمفتوحةالأرا!يوتوزيع7.:الحشر!منكمالأغنياء

الماليجعللأنهالمذكورةالايةمعيتعارضالفاتحينعلى

أبعاذاهناكأنإلىإضافة.غيرهمدونالأغنياءبأيديدولة

بيدبالقوةالمفتوحةالأرضإبقاءفيواقتصاديةدعويةتربوية

علىتوزيعهاوعدمعنهاالخراجيدفعواأنعلىأصحابها،

الأرضأنفىفتتمثل،الدعويةالتربويةالأبعادأما.الفاتحين

منبدلآبالدنيالانشغلواالفاتحينالصحابةعلىوزعتلو

أصحابأحنقربماتوزيعهاوأن،اللهإلىوالدعوةالجهاد

والداعينالإسلامعلىصدورهموأوغرالحقيقيينالأرض

الأرضأصحابأنفيفتتمثل،الاقتصاديةوأما.إليه

علىوزعتولو.بمزروعاتهموالاعتناءلماصلاحهاأعرف

فيأكثرهمنجحلماباديةأهلوهمالفاتحينالصحابة

زراعتها.

نسبةتوجدلا.الأرضمنيؤخذالذيالخراجمقدار

الثابتلكن.الأرضمنيؤخذالذيالخراجلمقدارمحددة

علىالحرصكليحرصكانأنهعنهاللهرضيعمرعن

منبتحميلهمأصحابهاكاهلإثقالوعدمالعدالةتحقيق

بنعمروعنالبخاريروىفقد،يطقونمالاالخراج

نأقبلعنهاللهرضىالخطاببنعمر)رأيتقالميمون

وعثماناليمانبنحذيفةعلىوقفبالمدينةبأياميصاب

حملتماقدتكوناأنأخاففعلتما؟كيف:فقالحنيفبن

مامطعة،لههيأمراحملناهاقالا.،تطيقمالاالأرض

مالاالأرضحملتماتكوناأنأخشى:قالفضل،كثيرفيها

اللهسلمنيلئنعنه،اللهرضيعمرفقاللا،قالا:تطق،

أبدا.بعديرجلإلىلايحتجنالعراقأهلأرامللأدعن

الإسلامي،الاقتصاد؟المالبيت،الجزيةأيضا:انظر

.نظام

مدوثجزءفىوالصديدالتقيحاتمنمجموعةالخراج

وكتلالدمومصلالبكتيرياعلىالقيحيحتوي.الجسممن

التيالبيضاءالدمخلاياعلىيحتويكما.الميتةالخلايامن

خراجأييظهر.التلوثوتحديلمقاومةالجسميستخدمها

وتجف.تنفتحأنيمكنمتورمةحمراءكبقعةالغالبفى

طريقعنتتلوثأليافأيفيالخراجيحدثأنيمكن

البكتيريا.

وتتجمعالدمأوعيةتنتشرالخراجيتكونوعندما

المصليساعد.المتقرحةالأنسجةفيالدممنالسوائل

للجرحالغازيةالبكتيرياتدميرفيالبيضاءالدموخلايا

وتزدادتتمددالدمأوعيةلأنالخراجويتورموسمومها.

القيحلأنمؤئاالخراجيكون.الملوثةالمساحةفيالدمكمية

تافابتحتاجولا.العصبأطرافعلىيضغط

البثرةعلاجيتم.علاجإلىالبثورمثل،الصغيرةالسطحية

الحيوية،بالمضاداتالداخليةالخراجاتأووالدملالكبيرة
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ذلككانإنالجراحيألاستئصالأوالبنسلينمثل

طبيبيعالجأنيجب.الحيويةالمضاداتأنظر:ضرورئا.

يحدثألآينبغىكما،السنجذرفيالخراجالأسنان

نأبإمكانهاالبكتيريالأنحجمهكانأياللخراجضغط

ما.مكانفيتلوثاوتحدثالدممجرىتدخل

.الأسنان؟الصديد،البثرة:أيضاانظر

الشرقفييمحالياوممتدواسعإقليم!حراسان

كانتقديمةتسميةوخراسان،لإيرانالشرقيوالشمال

وبخارىوبيخومرووهراةنيسابورمنهاواسعةبلاداتشمل

فارسبلادتحتتدخلبلادوكلها.وخوارزموغزنة

إلىمنضمةالبلادهذهوكانت،والتركستانوأفغانستان

كلهادخلتوقد،الاسمهذاويجمعهاقديماخراسانوالي

بلادومساحة.الهجريالأولالقرنفيالإسلامرايةتحت

ثقافيةمراكزعدةعلىتشتملوكانت،واسعةخراسان

والحضارةالإملامخدمةفىكبيرادورالعبتمهمة

اللإسلامية.

أكثرهمينتمسبالمسلمينمنخراسانسكانمعظم

والأرمنالمسيحيينمنقلةوبها،الشيعيالمذهبإلى

واليهود.

المشاهيرالإسلامعلماءبعضخراسانإلىينتمي

وابنوالنيسابوريوالبيرونيومسلمالبخاريالإمام:منهم

..والثعالبيوالخوارزميالجوينيوالإماموالغزأليسينا

فيمفصلةمقالاتالائمةولهؤلاء،كثيرونوغيرهم

الموسوعة.

عثمانبوأ:نظرا.عثمانبوأ،ليسالخراا

ني.سالخراا

مسدمأبو:نظرا.مسلمبوأ،ليسالخراا

نى.سالخراا

العقل،فسادوهوالخرفمنمأخوذةاللغةفيالخرالمحلأ

أمثالومن.الكذبمنالمستملحالحديثأيضاوهي

العربمنرجلخرافةإنقيل:خرافةحديث:العرب

ممابأحاديثيحدثفكانقومهإلىرجعثمالجناختطفته

علىحديثهفجرى،فكذبوه،الناسمنهايعجب،رأى

المجتمعاتمنكثيرفيظهرمعتقدوالخرافة.الناسألسن

غيربأحداثينبئأويسببمعيناحدثاأوشيئابأنمعللا

الناسبعضأنذلكومن.العرافونيفعلكما،مترابطة

الأرنبقدمحملأنيزعمونبالخرافةيعتقدونالذين

مرتإذاأنهيعتقدوبعضهمالسعيد،الحظلهميجلب

يذكرناوهذاسيئا.سيكونحظهمفإنسوداء،قطةأمامهم

فىكاعتقادهم،الإسلامأبطلهاالتيالجاهليةأهلبعادات

بعضهمإنحتىوالطورالحيواناتمنوالبارحالسانح

إذاسفرهفييمضيأو،يسارهعنطيرطارإذاسفرهليترك

أنهيعتقدونالناسبعضكانوربما.اليمينجهةالطيرطار

يعنيفذلك،الأرضعلىطعامشوكةأوسكينوقعتإذا

جميعهاالاعتقاداتهذهفمثل.سيحضرونضيوفاأن

يربطونكالذينبينهاصلةهناكأنيزعماحينماخرأفات

والخصوبة.الأرنبقدمب،

المجتمعاتمعظمفيالتاريخعبرالخرافةووجدت

تعليماتلقواالذينحتى-الناسبعضويؤمن.البشرية

منالعديدسخروقدلآخر.وقتمن،بالخرافة-عاليا

تجنبأوء،السيالحظلتفاديالخشبلمسمنالناس

نأالعلماءبعضويعتقد.السببلداتالسلمتحتالمرور

نسبيا.قريبوقتفيظهرتقدالخرافاتمعظم

فيبما،بالخرافاتالبشرنشاطاتمنكثيروترتبط

والولادةوالزواجواللعبوالعملوالنومالأكلذلك

فقدانولحظاتالخطرأوقاتأنكما.والموتوالمرض

أيضاالخرافةوتشمل.الخرأفاتمنالعديدجلبتاليقين

والأعداد،والأسماء،،والجبالوالبحار،والملبسالحيوانات

لجسم.اجزاءوأوالجو،،لنجوموا،والكواكب

مهمةأحداثاالخرافاتمعظمتتناول.الخرافاتأنواع

.والزواج،النضوجوفترةالميلاد،مثلبمالإنسانحياةفي

بسلامحياتهفيالإنسانيمرأنتفترضالخرافاتهذهومثل

الأحديومالمولودالشخصذلكمثلا،،لأخرىمرحلةمن

حظهمافسيكون،العروسانأما،الحظسعيددائفاسيكون

الحفل.بدءقبلالزواجيومالاخرأحدهمارأىإذاسيئا

وإلاتشتهيهالذيالطعامتأكلأنيجبالحبلىوالمرأة

فيها.مرغوبغيرجسدهفي)وحمة(بعلامةطفلهاسيولد

والأبوابالنوافذتتركأنينبغى،الشخصيموتأنوبعد

.المكانمغادرةمنالروحتتمكنحتىمفتوحة

أنواعومنالسحر.مننوغاتتضمنالخرافاتوبعض

تجلبالمتشابهةالأفعالبأنالاعتقاديأتيالسحر،ذلك

بعضفيالناسمنالعديدويعتقد.متشابهةنتائج

الدرجأعلىإلىيحملأنيجبالوليدالطفلأنالمجتمعات

متفوقايكونحتىالدرحأسفلحملهقبل)السلالم(

وضعفييكونالمبدأونفس.القادمةحياتهفىوناجحا

هدية،تلقاهاقدصاحبهايكونالتيالمحفظةفيالنقود

النقود.علىاحتوائهادواميتمنىحيث

فعلاشخصيفعلأنالخرافاتمنالعديدوتتضمن

منشيئاليمنعأوللحدوثمعيناشيئاليدفعمتعمدا

تأكيدتتضمنالطارئةالخرافاتهذهمعظمونجد.الحدوث

طيب،بشيءالإتيانأوالسيءالحظتجنبأوالسعيدالحظ
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رحلةأييبدأونلاالغربيةالمجتمعاتفيالأشخاصفبعض

الثالثأليومفيكانتإذاخاصة،الجمعةيومصادفتإذا

مرتبطان31والرقمالجمعةيومأنونجدالشهر،منعشر

إلىقطرمنتختلفالخرافاتهذهومثلء،السيبالحظ

الجمعة.انظر:.الغربيةالمجتمعاتفيآخر

سعيد،غيررقم4الرقمفإن،اليابانييناعتقادوحعسب

تشبهالرقملهذااليابانيةالكلمةوهيشىكلمةلأنذلك

البناياتمعظمفإن،لذلكونتيجةا!لوت،اليابانيةالكلمة

وحمسب.الرألغالطابقبهاليساليابانفي()العمارات

الأرزينثرونالعرسحفلفيالضيوففإن،أخرىخرافة

العاديةوالخرافة.كثيرينأطفالأينجباحتىالعرولممينعلى

لبعضالسىءالحظجلببهاقصدأفعالاتتضمنقد

.الأعمالهذهمثليمارسنفالساحرات،الأشخاص

منوعىدونفعلأوبحدثتتنبأالخرافاتوبعض

حظبحدوثتتنبأالخرافاتهذهوبعض.المعنيالشخص

وأحصانحدوةشخصوجدإذافمثلا،سعيد،أوسيء

كسرولكنسعيدا،حظايعنيفهذابرسيمنباتوريقات

وبعضء.السيالحظيجلبقدالملحسكبأوالمرآة

ظروفحدوثأومعينةأحداثبوقوعتتنبأالخرافات

هطولقربتعنيالقمرحولهالةوجودمثلافنجد،معينة

والإنسان،موتحدوثقربيعنيالكلبونباحالمطر،

.الانفعالسريعشخصالاحمرالشعرذو

عادية.خرافةإلىتتحولقدالخرافاتعلاماتوبعض

بابفوقحصانحدوةعلقإذاأنهيعتقدالناسفبعض

شابةامرأةعلقتوإذا.منهيدخلنلاالساحراتفإنمنزله

،الحالاتبعضوفي.ستتزوجفإنهابابها،علىبرمميما

الخرافة،علامةفييظهرالذيالسيءالحظتجنبيمكن

نأالملحمنهينسكبالذيالشخصلذلكيمكنمثلا،

كتفهعلىالملحمنقليلبنثرالسيءالحظمنيتخلص

الأيسر.

إلاوضلالها،الخرافةخطأمنالرغمعلى.الخرافةدور

فيالمواطنينفبعضبعضها،بصحةيعتقدالناسبعضأن

لمعالجةالأرجوانيةالقمعيةنباتمنالشاييعدونإنجلترا

القمعيةاليومالأطباءبعضويصف،القلبأمراضبعض

الجافةالأوراقمنمستخلصدواءوهو-الأرجوانية

القلب.لمرضى-البنفسجيةللقمعية

نأذلكمثال.عملىأصلذأتالخرافاتوبعض

لثلاثةسيجارةإشعالأنيعتقدونالناسمنعديدا

وقدأسسيء،االحظيجلبواحدثقابعودمنأشخاص

أثناءالغربيينالجنودبينأساصئاظهرتالخرافةهذهتكون

كانحيثأم(،189أم!1)4الأولىالعالميةالحرب

يمثلسجائرثلاثليشعلمشتعلايظلالذيالثقابعود

بالثوممليءكيستعليقبأنآخرمعتقدوهناكللعدو.هدفا

الثومكيسأنونجد،الأمراضمنيحميهالطفلرقبةعلى

الأطفالتبعدرائحتهولكن،للطبيعةخارقةقوةبهتوجدلا

عدواهاتنتقلقدالتيبالأمراضالمصابوبينهمالاخرين

يعتقدمنالناسومن.الثومكيسصاحبالطفلإلى

والقمرالشمصوضعحعسبمهمةقراراتويضعبالتنجيم

ماالحياةفيدوراتؤديالخرافةونجد.والنجوموالكواكب

المستقبل.منواثضنوغيربعضابعضهميخافونالناسدام

.الشرعتنافيالتيالأشياءهذهمثلالإسلامرفضوقد

يقيمأنوأهميةالوعيتؤكدالرالمسخةالإسلاميةوالقواعد

وعلىوجهلوهمعلىلاحقيقيةألسم!علىحياتهالمسلم

يعلمهلاالغيبوأنوشرهخيرهبالقدرالمسلمإيمانضرورة

ماويعلمالأنفستخفيماويعلمالغيبيعلمالذيأد!ه،إلا

تفتقرالتيالمجتمعاتفيتنتشرالخرافاتوهذه.الأرحامفي

الخيريوضحالذيمنهجهوإلىالحقالدينروابطإلى

الشركمننوعاالسابقةالخرافاتيعدوالإسلاموالشر.

منه.المسلمإيمانسلامةيجبالذي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السحريالفتمقالرقيةالعقليةالأمراض

الكفقراءةالسحرالحفيةبالقوىالإيمان

القمرالشبهحالتعويدة

الكهانةلعرافالبحتاحجر

طقوس،وويةالوودالعرا!ةللارليحجر

الحرافيةالحكاية

فييوجدأصفر،لونهالزهر،جميلعشبالخردق

غليظةجذورولهالعامطوالالخربقويزهرواسيا.أوروبا

وأ،الكريسماسوردةتزهركما.كبيرةوأزهار،ليفية

وتشبه.الربيعبدايةحتىالخريفنهايةمعالقاتمالخربق

الفردية.الورودالشاحبةالأرجوانيةأوالبيضاءأزهاره

فتاكة.سمومعلىوأوراقهاجذورهاوتحتوي

الرائحةبسببالالمسم،بذلك،النقالخربقسميوقد

اليونانفيالصومةللوردةالخضراء.لأزهارهالقوية

نأإلا،قرمزيبلونمنقطةباهتةصفراءأزهاروتركيا

بصورةالخربقوينمو.قرنفليةأوأرجوانيةتكونقدالأزهار

.الصرفوجيدةوالرطبةوالغنيةالعميقةالتربةفيأفضل

الظل.فيأفضلبشكلتنموالأنواعومعظم

أبرمنوا!وهوثا،ضخمحيوانالخرتيت

الكركد!أيضاعليهويطلق.الموجودةالأرضيةالخلوقات

قوية،قصيرةوسيقانهصلد،هائلوجسمه.القرنووحيد

عدةمنيتكونوكأنهالسميالثجلدهويبدو.وممتلئة

المفاصل.عندفقطمتجعدالواقعفيأنهغير،طيات
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قرن،نوعهحعسب،وللخرتيت.قليلشمعرالأنواعولمعظم

ويستمرالطهويل.أنفهمنوناتئانقليلا،مقوسانقرنانأو

مادةمنيتكونوهو،الخرتيتحياةطوالالنموفيالقرن

الأصائ.وأظافرالشعرمنخليطاتشبهقرنيةليفيةشسبه

أنهاإلا،بأنفهدائمةبصفةمتصلةوكأنهاالقرونوتبدو

التقاتل.أثناءتتحطم

تنتهيإصبعكل.قدمكلفيأصابعثلاثللخرتيت

،قدمكلفىأثريةرابعةإصبعتوجدكما.منفصلبظلف

النهر.فرسعنالخرتيتيختلف.مستخدمةغيرلكنها

والبقرةالجملمنقريبوهومنتظمةأصالغأربعلهفالأخير

خاصة.بصفةالحصانالخرتيتيشبهبينماوالخنزير،

،والشجيراتالمورقةوالأغصادالعشبالخرتيتيأكل

أنواعوبعض،الجافةوالحشائشبالدريسالألعمرفيويغذى

إفريقيا،فيأجريةاالخرأتيتتعيش.الخاصةوالمعادنالبروتين

القريبةالكبيرةالجزرمنقليلوفي،الغربيةالجنوبيةوآسيا

ماعصورفيالحيواناتهذهتجولتوقدآسيا.شواطئمن

وآ!مياالشماليةوأمريكاأوروباوعرضطولالتاربفيقبل

الشمالية.

منوقريبالتاريخقبلماحيواناتمنالبالتشيثيريم

أرضىثديحيوانأيمنأكبروكان،الحديثالخرتيت

وعرف،م5منلأكثرالحيوانذلكارتفاعوصلإذحاليا،

عامما.05تقريباتعيشأنهاالخراتيتعن

الخراتيت،منأنواعخمسةتوجد.الخراتيتأنواع

إفريقيا.فيونوعانآ!ميافيمنهاثلاثة

الأنواعأكبرويعدالهنديالخرتيتهوالاولالنوع

ويزنالكتفعندأم5،يببارتفاعه.الثلاثةالامسيوية

أسود،-أزرقلونهكبيرواحدقرنوله.متريينطنينحوالى

حالاتوفي.سم03وطولهالقاعدةعندجدامكتنز

طولهبقرنمترينإلىالحيوانهذاارتفاعيصل،نادرة

دائريةنتوءاتالهنديالخرتيتجلدوتغطي.سم6.

يبدوالحيوانتجعلبطريقةواضحةثنياتفيمعلقةمنتشرة

الجلدثقببالإمكانلكنمصفحا.درعاكانلوكما

غاباتفيالحيوانهذايعيش.برصاصةأوبسكين

بهيتغذىالذيالطويلوالعشبالأدغالبنمستنقعية

هذاالشرقيةبالأقطارالقدماءعرفلقدومساء.صباحا

فيالسيركألعابفيحتىيستعملوكانجيدا.الخرتيت

المسيح.ميلادقبلروما

الجاويالخرتيتفهو،القرنوحيدمنالثانيالنوعأما

فيمضىفيمايتجولوكان،الهنديأصلخرتيتمماثلوهو

جاوهإلىوجنوبابورما،إلىالشرقيالبنغالمنعدةبلاد

تقريبا.الانانقرضوقدوسوموةوبورنيو

.!ظنولىالأنواعأصغرفهوالسومطري،النوعأما

وهوواحد.متريطنحواليويزنم5.1ارتفاعهويبلغ

أكثرشعروللصغار.والأذنينالذيلعلىخاصةالشعركثير

وفيبورنيوفيأيضاالنادرةالأنواعهذهوتعيشالكبار،من

الجاويالخرتيتمنكلوجدوقدالملايو.جزيرةشمبه

آ!ميافيالبريةفيويعيش.الغابيةالتلالفيوالسومطري

خرتيتا.0651بيقدرعدد

بالخراتيتويعرفان،قرنانمنهمالكلالإفريقيانالنوعان

يذالنوعنفسمنأنهمارغمالبيفماء،والخراتيتالسوداء

الشفةذولهماالأسماءأدقومن.المزرقالرمادياللون

للأبيض.المربعةالشفةوذوللأسودالخطافية

الضخمالهنديالخرتيت

ولهالدرعيشبهلجلدبمتار

وصداماتكميرةطيات

هدايعيحق.كالريتحام

لتحرقيفيالادرالحيواد

الهند.
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نأبعدالماءفيالراحةتؤثرالأنواعوجميع.الإطلاقعلىالأنواعأكبر(اليمنىالصورةفي)كماالأبيضالخرتيتيعتبر.الإلمحريقيالحرتيت

كثيرفيتهاجموقدالنظربضعصمصابةالخراتيتمعظم.الهجومعندمحيفةهيئةلهاليسرىالصورةفيكماالمهاجمالأسودالحرتيت.تشرب

لاتميزها.أشجاءالأحيانمن

إلىأحياناطولهيصلأمامىقرنالأسودللخرتيت

أماوالحفر.الحمايةفيالقرنهذاويستعملسمأ50

والقرنأقصر.أوالطولبنفسيكونفقد،الخلفيالقرن

الشجيراتبهيقتلعالحيوانأنلدرجةجداقويالحافر

ويسقطها.جذورهامنبسهولةالصغيرةوالأشجار

فيالخرتيتهذاويعيش.بالأوراقيتغذىوبعدها

مختبئاويبقى.الطويلةبالشجيراتالمغطاةالجافةالسهول

أنهورغموالماء.الطعامعنبحثاليلاويجولالنهارأثناء

لهدا.مولدهبعدمباشرةالنموفيتبدأالصغيرالخرتيتقرون

أصابعثلاثللخراتيتصغير.قرنالثلاثةالأشهرديالأبيضالخرتيت

ظلف.إصبعولكلقدمكل!ى

وبطريقةبسرعةالتحركيستطيعأنهإلارشميق،غيريبدو

مفاجئة.

إلىارتفاعهيصل،الخراتيتأكبرهوالأبيضالخرتيت

طولهيبلغبينما.ام8،منلأكثروأحيانا،أم،5نحو

الأنثىوقرون،متريةأطنانثلاثةحوالىووزنهم5.4

أيضاوهذاالذكر.قرونمنسمكاأقلولكنها،أطول

قرنلطولالقياسيوالرقمالأسود.الخرتيتعلىينطق

سم.157بلغالأبيضالخرتيت

وذأوالأبيضالخرتيتويستعملغذائهمعيتناسبالخرتبفم

بينما.الشبلتقطيع(،اليمين)إلىالمسطحتين،شفتيهالمربعةالشفة

المدببة،العلياشفتهالخطافيةالشفةذوأوالأسودالخرتيتيستعمل

.مزرقرماديلولهماوالموعان.الصغيرةالأفرعلانتراعاليسار(،)إلى
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وم!منهالهوحامياالشحصعنهأخ!هـحاحماامرالحالىالحيوانحمعلىالوح!!ويح!الماء،أوح!!الوفيلالتمرعنفسهاتبردالخراتيت

اصسميك.احلدهالي!ساموحودعدمبحس!للتريدالماءأواسحلاالحراتيتتحتاج.الحشراتلسعات

الألواعحاصةالأنواعكل.تكادالخرتيتحماية

غيرالصيادينمنالصيدلصوصويهدد.تنقرضالآسيوية

ويبيعونيقتلونهافهمكبيرا،تهديداالخراتيتالقانوليين

القرنأنالاسيويينمنكثيرويعتقدوجلودها.قرونها

الرئةأمراصرمنخاصةشافيةخواصلهللخرتيتالقوي

سحرية.قوىللقرنأنالناسبعضيعتقدكماوالصدر.

لعلاجوالبولوالدمالجلدأيضاالاسيويونيستعمل

تقتلالخراتيتمنالافافإن،الأممبابهذهل!ول.الأمراض

ضبرورة.بلا

دوليةواتفاقياتالأقطارمنالكثيرفىقوالينوضعت

فرقوتوجدالصيد.لصوصمنالخراتيتلحمايةللتجارة

للحيواناتمستمرةبمراقبةتقومأخاباتاحراسمنخاصة

إلىبالإضافة.وزمبابويكينياالإفريقيتينالدولتينفي

الخراتيت،منخاصهأنواععدةلزيادةحهودبذلت،ذلك

أسترالياإلىسوداءخراتيتأرمملت،المثالسبيلعلى

السلالةهذهمنمستعمراتلتكوينالمتحدةوالولايات

المستقبل.فيتكاثرهالإعادة

.الحجوان:أيضاانظر

م(.398-082هـ،2028)50خرداذبهابن

.بخراسانولد.خرداذبهبنأطهعبدابنعبيداللهأبوالقاسما

ا!لسالككتابأشهرها،عشرةإلىمؤلفاتهعدديصل

هذاويعدتقريبا،م846هـ،232سنةألفهوالملمالك

إلينايصلالوصفيةالجغرافيافىكاملكتابأولال!صاب

وظيفةخرداذبهابنشغلوقد،الإسلاميالعربيالتراثمن

منمقرباوأصبح،بايرانالجبالبنواحيالبريدصاحب

-087هـ،927-)256بسامراءالمعتمدالخليفةبلاط

ألفقدوالممالكالمسالككتاببأنويعتقدم(،298

الكتابويبدأ،العباسيينالمسؤولينأحدلطلبامشجابة

ثم،الرياضيةبالجغرافيايسمىماأوالأرضشكلبوصف

وتقسيمالطرقوصصثمبلد،لكلالقبلةاتجاهيتتبع

خرداذبهابنمؤلفاتومن.الأرضوعجائبالأرض

جانبإلىالتاريخعنوآخرالأنواءعنكتابالأخرى

متنوعة.أخرىمؤلفاتسبعة

)الجغرأفيا(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

التيالمورقةالموسميةالنباتاتمنفصيدةاسمالخردل

المسحوقالناسويستخدم.المعتدلةالمناطقفىتنمو

تزيينفيالخردلنباتاتمنمعينةأنواعبذورمنالمستخرج

أنواعوبعضالخللاتإعدادوفي،أصلحماوتتبيلالسلطة

.الأسماك

وسميكةعريضةوهىالخضرةدائمةأوراقوللخردل

وهيالأوراقحصدويمكنشكلها.فيمانوعاومحززة

يغلموإذا،الخضراواتسائرمثلوتؤكل.نضرةزالتما
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!



كما.ممتازةحضراواتتكونلأنتصلحالخردلنباتأوراق

أيضاامشخدامهويمك!.الحتمعبيالبهارفىالبذورمسحوق!ستخدم

الحروح.بهاتغوالتيالكقاتمع

قويةسويقةيخرجماسرعانالنباتفإن،الأوراقحصاد

للأكل.صالحويصئكيرالبذور

يبلطولهحتىالألممودالخردلينموالأسود.الخردل

لامعةصفراءأزهارالألممودالخردلولنباتاتأكثر.أوأم،8

أصحابويستخدم،الجذعمنقريباتقعناعمةأكمامذات

التجارية.الخردلمنتجاتفيالداكنةالبنيةبذورهاالمصافي

إلى06ليبلالأبيضالخردلينمو.الأبيضالخردل

عليهاوأوراق،صلبةمتفرعةجذوعوللنباتفقطسم9.

صغيرةوأزهارالشعر،خشنةوأكمام،صغيرةشعيرات

ماوغالبا.الصفرةإلىبذورهاوتضرب.لامعةصفراء

وتؤكلوالرشادالأبيضللخردلالصغيرةالنباتاتتخلط

طازجة.

.ج،بأ،لفيتاميناتممتازمصدرالخردلوخضراوات

تاثيرلهايكونأنإلىتميلمجملهافيأنهاإلىبالإضافة

الأثر.هذانفسولأليافهاللأمعاء.لطفمسهل

المادةالخردلبذورعليهتحتويالذيالزيتويعطي

منزلياعلاجاالخردلمنيجعلأيضاوهو.الحادةنكهتها

الدافئبالماءمخلوطاالخردلاستخدامويمكن.قيما

ء.القىلإحداث

(؟)الحرددا!بيضالخردلانظر:الأبيص.الخردل

(.الأبيض)الخردلالعربيةالبلادفىالبريالنبات

)الحرددا!سود(؟الخردلان!:الأسود.الخردل

الأسود(.)الحردلالعربيةالبلادفيالبريالنبات

البلادفيالبريالنباتأنظر:.الكادبالخردل

(.الكاذب)الخردلالعربية

53الخرشنة

مادةأولونأوشكل،أيتأخذصغيرةكريةالخررة

بمادةتثبتأو،سلسلةلتج!!ىبثقبعادةوتثقب.صلبة

وأ،المرجانأو،المعادنمنالكرياتوتصنع.أخرى

وأ،الخشبأو،الزجاجأوالصخر،أو،العاجأوالكهرمان

وأتنحتأحياناوهي.عديدةأخرىموادأوالبلاستيك

تستخدمخيوطفىجمعهايتموعندما.تزخرفأوتطلى

.مجوهرات

المسبحة.البحربمأذنالخرز؟فنأيضا:انو

)موادالمسكن،والخرسانةالإسمنتانظر:.الخرسائة

البماء(.

والخرسانةالإسمنتانظر:.المسلحةالخرسائة

الحرسانة(.)ألواع

شميل.بنالنضرانظر:.حرشةابن

الشبيهةالبحريةالطيورمنجزئيةفصيلةالخرف

فيويوجدطيرانها.بقوةالطيورهذهوتشتهر.بالنورس

مختلففيالطيورهذهأنوأعمننوعا35حواليالعالم

شواطئعلىالطورهذهأنواعمعظمتعي!ش.العالمبلدان

ماوغالباالبحار.وسطفىلاوالبحيراتوالأنهارالبحار

اليابسة.عنبعيدأالقاتمالخرشنةطائريبتعد

وأرجله،المدببالطويلبمنقارهالخرشنةطائريتميز

المدببةالخرشعنةطيورأجنحةالإوز(.أقدام)مثلالكفية

الطيرانمنيمكنهاوهذا،بسرعةالجوفيحملهاتستطجع

بسببالطيورهذهاكتسبتوقد.بعيدةمسافاتإلى

وتتميز.الرماديوريشهالأسودبعرفهيتحيزالكاسيبىالخرشنةطائر

مسافاتإلىحملهاتستطيعالتيالمديةلأجنحتهاعامةالحرشنةطيور
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منالأنواخهذهوتتغذىالبحر.سنونواسماطيرانهارشاقة

هذهوتصيد.الأسماكبصغارأساسيلش!سلالخرشنةطيور

الماءفيوالغوصالسرربالانقضاضفريستهاالطيور

ي!صنحيثالجو،فىمحلقةتكونأنبعدلالتقاطها

الأسفل.إلىموجهامنقارها

شكلعلىالبحريةالجزرفيالطورهذهتعيش

الأعشاشبناءموسمخلالوذلككبيرةمستعمرات

مجوفةأمكنةفيالأعشاشهذهتكونماوعادةللتكاثر.

علىبيضهاالخرشنةطيوربعضتضع.اليابسةعلىنسبيا

بعضهايتخذوقدالصخور.علىأوالعراء،فيالرمال

الرقيقةالخرشنةطيوروأما.البحريةالأعشابامنأعشاشا

صغير،غصنعلىأجوفم!طنفيالوحيدةبيضتهافتضع

ويحضن.الإطلاقعلىعم!أيدونصخرةحافةعلىأو

وقتيحينحتىعليهاباشقادحذربكلالبيضةالأبوان

فقسها.

طيورأنواعأكبرأحدالكاسيبىالحنرشنةطائريعتبر

جميلطائروهو،سم53حواليطولهيبلغإذ،الخرشنة

جناحيهوبريش،الجميلالأسودبعرفهويتميز.الشكل

ماالخرشنةأنواعوأصغر.اللوناللؤلؤيالرماديوظهره

دصما.32حصالىطولىود!الصغير،الخرشنةبيسمى

شمالفيالشائعةالخرشنةطيورمنكبيرةأعدادوتعيمق

لأمريكاالأطلسيالمحيطشماطئامتدادوعلىوآ!سيا،أوروبا

هذاعلىمضىوقتفيتقريباالصيادونقضى.الشمالية

سنتوقدالجمي!!.وريشهابيضهاعنبحثاالطيورمنالنوع

طائرويمتازالطيور.منالنوعهذالحمايةقوالينالبلدانبعض

وبريش،اللؤلؤي-الرماديالفاغريشهبلونالعاديالخرشنة

حواليالطائرهذاطولويبا.اللونالأبيضوذيلهحنجرته

ألوانهاتتفاوتبيضات4-3لينماويفئكادة.سم38

علىكثيفةبنيةنقاطبوجودوتتميز.والبنيالأبيضبينما

السوداء،الخرشنةطيورالأخرىالأنواعوتضمقشرتها.

طيوروتطهير.القطبيةوالخرشنة،والم!جةالمنقار،والنورمعية

تفوقإذهجرتها،موسمفيبعيدةأماكنإلىالقطيةالخرشنة

التيالمسافةالمهاجرةالطيورهذهتقطعهاالتيالمسافات

تقيمفقد.الأخرىالمعروفةالمهاجرةالطورمنأيتقطعها

فىكم000.35منأكثرالقطيةالخرشنةطيورأنواعبعض

انو:.وإليهاالقطبيةالدائرةمنوذلك،الواحدةالسنة

القطبي.الخطاف

تؤكل.زهرةينبتكبيرشوكينباتالخرشو!

كما.كخضراواتالبرعوميالخرشوفوورقأبويؤكل

تجمد.أحلأوافيماتحفظعادةوالقشورالقلبأن

.والمعادنالفيتاميناتمنعدداالخرشوفنباتيحتوي

يؤكل.قدرعمإدريةأ:راتلهالخرشوف

أولظهروقد.العالمىالخرشوفأحيائاللخرشوفويقال

المتوسط.الأبيضالبحرإقليمفيمرة

ينتشروقدأم،5،وأمابينالخرشوفيبلإرتفاع

.أم8،و51.بينماقطرهانصفيبينمساحةليغطي

بهتحيطالجذوعمنعددالجذرقمةمنينبتالربئ!وفي

وأمستديرةبراعموتنمو،الخشنةالأوراقمنكبيرةأنواع

فإنهاالبراعمأما.والفروعالجذوعأطراففيمستطيلة

إلىفاغأخضرمنلونهاشفاوتوقد.ناضجةغيرأزهار

وأأحمرلونمنمسحةلهات!صنوقد.غامهتأخضر

.كيلوجرامنصفإلىالبرعموزنيص!!وقد.بنفسجي

مناخهايخلوالتيالمناطقفيويزدهرالخرشوفينبت

معالشيءبعضباردبطقستتمتعولكنها،الصقيعمن

الخرشسوفمزارعوويقوم.الصيففيالضبا!منشيء

هذاأنمنبالرغموغرسها،أغصانهقطعطريقعنبزراعته

ويمكنالبذور.بذرطريقعنينبتأنيمكنهالنبات

الجماعاتأنغيرعاما.51منلأكثريعيشأنللخرشوف

أربأوثلاثبعدزراعتهتجددأنتفضلتجارياتزرعهالتى

وتحصدفعالآ.قوئانمؤايضمنوالكيوذلك،سنوات

أيامأواخرفيالحصادبعضويبدأ.اكتمالهاقبلالبراعم

فييتمالحصادمعظمولكن،الخريفأياموبعضالصيف

التالي.الربيع

دواربنباتصلةذووهو،القدسخرشوفنباتهناك

حقيقيا.خرشموفاليسولكنه،الشمس

.القدسخرشوفانظر:

الشمالية.أمريكاموطنهنباتالقدسحرشو!

نباتايعتبرولا.والقديمالجديدالعالمينكلافييزرع

بدواراقترنذلكعنبدلأإنهبل(شوكي)نباتخرشسوفيا
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الشبيهةدرناتهتخلل.الشمسبدوارعلاقةدوالقدسخرشوف

ويشجالعذائيةالخضراواتضمنكثيرةأحوالفيتؤكلأوبالبطاطس

صفراء.أزهاراالنبات

الدرنةمناسمهمنالأولالجزءالنباتاكتعسب.الشمس

ومذاقهاالأرضتحتينتجهاوالتي،بالبطاطسالشبيهة

درنةأوروبافيالناسيأكلما.حدإلىكالخرشوف

حساءفىتطبخأوالخضراواتمثلنيئةالقدسخرشوف

تستخدم.الشماليةأمريكافيالبستانيونيخللهاكما

الذيالفركتوزإنتاخوفي،للماشيةطعامابكثرةالدرنة

السكر.مننوعوهوالليفلوزأيضايسمى

ويصلصفراءأزهاراالقدسخرشوفنباتيحمل

القدسخرشحوفنباتاتتنمو.م.53نحوإلىارتفاعه

الممكنمنالتىالأرضفيالموجودةللدرناتنتيجةبسرعة

.خطيرةوبائيةنباتاتتصبحأن

شحنةعدىيحتويورقيأومعدنيغلافالخرطوش

طلقة.شحنةأورصاصةإلىبالإضافةمتفجرمسحوقمن

والبنادقالعاديةالبنادقفييستخدمالذيوالخرطوش

قدحكبسولةذاتالأصفرالنحاسمنأسطوانةالرشماشمة

توضعبينما،الخرطوشفيالبارودوضعويتمقاعدتها.في

عليهاالنحاسضغطويتم.الخرطوشرأسفىالطلقة

.بإحكام

السمكمتعددورقمنالرشبنادقخراطيشتتكون

ولتثبيتإضافيةبقوةالخراطيشلتزويدنحاسيةقاعدةذي

شحنةعلىالخلبىالخرطولتقويحتوي.القدحكبسولة

الخرأطيشواستخدمت.طلقةأوكريةبدونمتفجرة

قديمة)بندقيةالمسكيتبنادقفيالورقمنالمصنوعة

.أم585عامفيمرةلاول(بالمشاةخاصةالطراز

.الذخيرةبمالمزخرفالإطار،الرصاصة:أيضاانظر

وتسمى.السودانلجمهوريةالقوميةالعاصمةالخرطوم

طوموالحضطومالحض:م!نمنوتكونالمثلثةالعاصمة

الأزرقالنيلينملتقىعندالخرطومتقع.درمانوأمبحري

طولوخطشمالأ،3615عرضخطعند،والأبيض

علىالثلاثالمدنهذهفيالعمرانويمتدشرقا.3132

الحاضرةهذهفيالعمرانوينتشر2،كم005مساحة

فوقم004عنارتفاعهايقل،منبسطةأرضعلىالعملاقة

البحر.سطح

فيالكبرىللصحراءمتاخمةالخرطوملأنونظرا

تصلحيث،وجافحارمداريبمناختتميزفإنهاإفريقيا،

السنة.أشهرمعظمفيم3.منأكثرإلىالحرأرةدرجات

يونيوشويمنكلفىالحرارةدرجاتأقصىتصلوقد

فصلويمتد.التواليعلىم6وم48إلىوديسمبر

السنويالمتوسطويبلغوسبتمبر.يوليوشهريبينالأمطار

عملياتأثناءمعظمهايفقدملم،ا05الأمطارلهطول

العاصمةتتمتع.الحرارةلشدةوذلك-النتح-البخر

حيثالشتاء،فصلخلالوجافمعتدلبطقساسمودانية

ويتميز.م452ينايرشهرفياليومىالحرارةمتوسطيبلغ

يساعدمما،والجفافالحرارةدرجاتبارتفاعالصيففصل

الحرارةشدةمنوبالرغم.بالأتربةألمحملةالرياحهبوبعلى

يلطفليلاالحرارةدرجةانخفاضفإنالنهار،ساعاتأثناء

قدالسنةأشهربعضفياليومىالحراريفالمدىكثيرا،الجو

.م025علىيزيد

تأسيسها،منذمطردانموأالخرطومشمهدت.السكان

مابينالفترةفىمرة07السكانعددتضماعففقد

السكانعددأصبححيثبمأم99و.أم009عامي

وبالرغم.نسمةألف05كانأنبعدنسمةمليون.63

عنناجمةالعاصمةسكانفيالكبيرةالزيادةأنمن

دوراأدتالهجرةأنإلا،والهجرةالطيعيةالزيادة

الخرطومشهدتوقد.السكانيةالزيادةفيحاسما

تاريخهاخلالالبشريةللهجرةتياراتأكبرالكبرى

-1)839المنصرمالعقدفيوبخاصة؟الحديث

أم(.399

المهاجرينتدفقعلىساعدتالتيالأسبابأهممن

السودانغربيفيوالمجاعةالقحطالكبيرةالأعدادبهذه

عدمإلىبالإضافةهذاالبلاد.جنوبىفيالأهليةوالحرب

بدايةمنذالبلادلازمالذيالإقليميةالتنميةفىالتوازن

لايأتونالكبرىالخرطومإلىوالمهاجرون.العشرينالقرن

عبرمنهمكبيرةأعدادوفدتولكنالبلاد،داخلمنفقط

أوغندامثلمجاورةدولتعانيحيث،الدوليةالحدود

وانتشاروالمجاعةالجفافظروفوتشادوإرترياوأثيوبيا

سكانأنإلىالحديخةالإحصاءاتوتشير.الأهليةالحروب
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الوطنية.العاصمةدرمانأمفيالمساجدأحدأمامالسوقمنطقة

عامىمابينالفترةخلالعددهمتضاعفقدالخرطوم

مليون6.3إلىنمسمةمليون31.منم991و.أم839

اقتصاديةمنالمشكلاتتفاقمإلىأدىالذيالأمر،نسمة

نأعلمناإذاالمشكلةتتضئأبعادوقد.وصحيةواجتماعية

بالسكنيعرففيمايعيشونالسكانهؤلاءنصف

الحاضرةحولطوقهيئةعلىينتشرالذيالعشوائي

فإن،للهجرةالديموجرافيةالاثارإلىفبالإضافة،الأصلية

هذاتزاحمأنكما،اقتصاديةكارثةيشكلالبطالةانتشار

كبيرتدنإلىأدىالخدماتعلىالسكانمنالكبيرالعدد

المحليةبالسلطاتحداممابمالضروريةالخدماتمنكثيرفي

تصحئشأنهامنالتىالتدابيربعضاتخاذإلىوالقومية

وجههاالسودانيةالعاصمةتستعيدحتىالأوضاعهذه

بها.اللائقالحضاري

بثلاثتأثراوالعمرانالسكانإن:القولويمكن

علىالخاصةبصماتهامنهالكلكان،زمنيةحقب

فترةففي.العاصمةمدنفيالديموجرافيةالأوضاع

بمدينةالاهتمامظلام(،898-)1885المهدية

لايتعدىصغيرةقريةمننمتأنهالدرجةكبيرادرمانأم

عددفاقكبرىمدينةإلىنسمة002سكانهاعدد

وبدأت.أم886عامبحلولنسمةألف051سكانها

المبانيإلىالمؤقتةالمعسكراتمنتتحولالمهديةالعاصمة

وبني،الساحاتوأعدت،الطرقاتشقتحي!،الثابتة

وبعضالخليفةبيتفيالمتمثلالمدينةقلبحولالسور

المهمة.المرافق

منخالياالفترةهذهطوالالخرطومموقعظلوقد

قريةتزالمابحريالخرطومكانتبينما،والعمرانالسكان

.صغيرة

الثنائيالحكمبفترةفتعرفالثانيةالفترةأما

الفترةهذهفىالاهتمامزادوقدأم(1-569)898

والسكنيةالحكوميةبالمبانيحطتالتيالخرطومبمدينة

،الاهتمامبعضبحريالخرطوممدينةلقيتكماالحدشة،

الميناءبناءثمإليها،الحديديالخطوصولبعدوبخاصة

فقددرمانأممدينةأما.المصانعبعضوإنشاءالنهري

،الخرطوممدينةنمتفبينماالجدد.الحكامقبلمناهملت

تنبضمدينةإلىأم،898عاممأهولةكيرأطلالمن

سكانهاعددوصلحيثام139عاموالنشاطبالحركة

تناقصفىدرمانأممدينةسكانظل،نسمةألف25إلى

(أم)898كرريموقعةفيالمهديةالجيولقهزيمةبعد

بدءعندنسمةألف015منالمدينةسكانعددوتقلص

القليلةالأيامخلالنسمةألف05منمايقربإلىالمعركة

التالية.

المدنبدأتبمللمستعمرينالأوضاعاستقرتأنوبعد

هذهسكانعددوصلبحيثالمطرد،النموفىالثلاث

عامللسكانالأولالتعدادوبدءالاستقلالمع،المدن

فترةأما.نسمةألف025منمايقربإلىام569

كبيرانمواشهدتفقدأم569عامبدأتالتيالاستقلال

الزيادةهذهمعظموكان،السودانيةالعاصمةسكانفى

الذكر.سالفةالعواملفيهاتسببتالتىالهجرةعنناتجا

بزلم

ع!
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المتعاقبةالوطنيةالحكوماتاهتمامظلهذأ،إلىبالإضافة

وبينبينهاالفجوةمنزادالذيالأمركبيرابمبالعاصمة

إليها.الهجرةتياراتمنزادثمومن،الختلفةالبلادأقاليم

الثانيالتعدادوفقالكبرىالخرطومسكانوصلفقد

تموعندمانس!ة،ألف008إلىام739عامللسكان

مليون31.السكانعددكانام839عامالثالثالتعداد

عامالقوميةبالعاصمةالخاصالتعدادفىأما،نسمة

نسمة.مليون6.3السكانعددبلغفقدأم،099

الثلاثالمدنداخلالسكانيةالكثاقةأنيلاحظ

داخلأيضاولكن،وأخرىمدينةبينفقطليس،متباينة

كبيرةالسكانيةالكثافةفيالفوارقوتظلالواحدةالمدينة

بحريالخرطومبمدينتيمقارنةالخرطوممدينةفى

والاجتماعيةالاقتصاديةالطبقاتلتعددوذلك،درمانوأم

005بينماالخرطوممدينةفيالكثافةتراوحتلهذافيها،

.0027و.،الراقىالإسكانمناطقفي2/كمنسمة

فىأخذناوإذا.الشعبيالإسكانمناطقفى2اكمنسمة

الطابقنوعمنالعاصمةفىالمبانىمعظمأنالاعتبار

للساحاتالخصصةالمساحاتإلىبالإضافةاواحد،

حالةندركأنلأمكننا،العامةوالمرافقوالطرقوالملاعب

السودانيةالعاصمةتعيشهالذيالسكانيالاكتظاظ

نشيطشارععلىمطتينمئذنتاهترتفعا!لئذنتينذوالكبيرالجامع

مدنه.كبرياتوثاليةالسودانعاصمةالخرطوممديمةفيالحركة

حيث،والعشوائيالشعبيالإسكانمناطقفيوبخاصة

000.03مناكثرإلىالمناطقهذهفيالكثافةتصل

.2كمانسمة

الكبرىالخرطومفيالأرضاستغلالعمليةوصلت

اقيالوظائفلتعددوذلكالتعقيد،منعاليةدرجةإلى

المشكلاتهذهحدةمنزادوقد.الثلاثالمدنبهاتقوم

ويدشبر.اتجاهكلفيالأفقيوتوسعهاالمدننموسرعة

إنهحيثالالمستغلالأنواعأهمالسكنيالاستغلال

ومن.الحضريةالأرضمن8%0علىيستحوذ

ويتركز،الإداريالاستخدامالرئيسيةالاستخدامات

الحكومةدواوينتوجدحيث،الخرطوممدينةفيمعظمه

مدينةفىمعظمهاويوجد،الصناعيةوالاستخدامات

بينموزعةوهي،التجاريةوالاستخدامات،بحريالخرطوم

.الثلاثالمدن

مساحاتفتشغلوالترويحيةالخدميةألاستخداماتأما

التوسععلىساعدتالتيالأ!مبابومننسبيا.أصغر

ذإالواحد،للسكنالخصصةالمساحةكبرللمدنالأفقي

الشعبى،الإسكانحالةفي2م003مابينتتراوحإنها

مساكنأوالراقيالإسكانحالةفي2أمر...منوأكثر

فترةمنذالسكنيةالمناطققسمتوقد.الأولىالدرجة

الخصصة،المساحةعلىبناءدرجاتثلاثإلىالاستعمار

والثانيةالأولىالدرجتينفيفالمساكنالبناء.ومواد

الحديثة،الثابتةالبناءوموادالأكبرالمساحاتلهاخصصت

المساحاتلهاخصصتالثالثةالدرجةمساكنبينما

الحاضر،الوقتوفي.والطينالطوبمنوتبنىالأصغر

الرابعة،الدرجةمنسكئاالعشوائىالسكناعتباريمكن

الغرفةمساحةعلىتزيدفلاالمسكنمساحةتتدنىحيث

مؤقتة.بموادماتبنىغالباالتيالواحدة

صغرالسودانيةالعاصمةفيللانتباهاللافتومن

العامةوالحدائقوالمتنزهاتللساحاتالخصصةالمساحات

الظروفأنفيهلاشكومما،السكانحجممعمقارنة

تستدعىالجافالمداريالمناخفىالمتمثلةالسائدةالمناخية

تكونالخضراءالساحاتمنأكبرمساحاتتخصيص

.السكانمنالكبيرةالأعدادلتلكمتنفسا

الخرطومفيتتركز.السياحيةوالمزاراتالثقافيةالحياة

ولايةحكومةوإلىإضافة،الفيدراليةالحكومةدواوين

مجمعويعتبر.والشعبيةالمحليةوالإدارات،الخرطوم

توجدحيث،العالىللتعليموطنيامركزاالحضريالخرطوم

والتجاريةالفنيةالمعاهدإلىإضافة،جامعاتثمانىبه

المجالسأهمومن.والبحثيةالعلميةوالهيئاتوالدينية

القومىوالمجلسالعاليللتعليمالقومىالمجلس:العلمية

.للبحوث
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الجسورلأحدمنظر

فيالنيلعلىالمقامة

حيتالحرطوم،العاصمة

الحرطوممديشيلينيربط

درمالى.وأمبحري

العلميةوالمجلاتاليوميةالصحفالعاصمةفيوتصدر

العامة،والمكتباتالنشر،دوربهاوتوجد،والأدبية

الفنونوفرق،والرياضيةالثقافيةوالأندية،والخاصة

السينما.ودور،والمسارح،الشعبية

علىفتشتملالخرطوممدينةفيالزيارةأماكنأما

الوطنيةوالمتاحف،للألعابالمقرنومتنزهالحيوانحديقة

.الأتراكوقباب،الجمهوريوالقصر،والإثنية،والطبيعية

وجامع،المهديقبةدرمانأممدينةفيتوجدكما

عبدوبوابة(الخليفة)بيتالمهديةومتحف،الخليفة

وداربالشعبيالص!اذوالمركزيدرمانأموسوق،القيوم

الخرطوممدينةوفي.القوميوالمسرحوالتلفاز،الإذاعة

وحلةحمد،حلةمثلالشعبيةالأحياءزيارةيمكن،بحري

كما.والخاصةالعامةوالحدائق،النهريوالميناء،خوجلي

عندالواقعةتوتيجزيرةوزيارةبالرحلاتالاستمتاعيمكن

النيلين.ملتقى

فيللعمالةمستخدمأكبرالحكومةتعتبر.الاقتصاد

كما.والخدميةالإداريةالقطاعاتفيوبخاصةالعاصمة

أ!شاعيةاالأنشطةفىمهمادوراالخاصللقطاعأن

الاقتصاديةالأنشطةوتتركز،والخدميةوالتجارية

بصورةالسودانيةالعاصمةفيعامبوجهوالاجتماعية

سكاننسبةتقلفبينما.السكانمحجملاتتواءم

نأنجدالبلاد،سكانجملةمن%ا.عنالعاصمة

فيالصناعيةالمؤسساتمنء7%علىتستحوذالعاصمة

57%ووالتجاريةالمصرفيةالخدماتمن%6وهالسودان

منومايقربالمستشفياتأسرةمن%2وأالأطباءمن

.الجامعاتمن09%

نأإلىالأثريةالدرامماتبعضتشير.تاريخيةنبذة

منذللإنسانموطناظلوالأزرقالأبيضالنيلينملتقى

وجودالدراساتهذهبينتوقد.سحيقةعهود

عامنحو،الحاليالخرطومموقععلىبشريةمستوطنات

بقاياعلىنفسهالمو!فيعثركمام،.ق0004

ومروينبتةعهدإلىتاريخهايرجعمستوطنات

-م045)النصرانيالعهدوكذلكم(035-.مق075)

مأهولآكانالنيلينملتقىأنعلىيدلمماام(،405

عثركما.سحيقةأزمنةمنذمتصلةفتراتعبربالسكان

منكلفيالحجريالعصرإلىتاريخهايرجعأدواتعلى

قريةفىوكذلك،درمانأممدينةفيعنجةأبيخور

هذاكلنفسها.المدينةشماليكم05بعدعلىالشهيناب

الأهميةبعيدزمنمخذعرفالإنسانأنإلىيشير

ويمكننا.النيلينملتقىعندالمتميزالموقعلهذاالإستراتيجية

أرضعلىتقفاليومنراهاالتيالكبرىالخرطومإنالقول

إلىتعودقديمةعصورإلىالحضريتاريخهاجذورتمتد

التاريخ.فيالأولىالمدننشأةفترة

نواةأولبتأسيسفيبدأ،للخرطومالحديثالتاريخأما

الثانيالقرنمنتصففيتوتيجزيرةفيللاستيطان

والخرطومالخرطوممواقعفيالعمرانانتشرومنها،الميلادي

قاموا،السودانالأتراكحكموعندما.درمانوأمبحري

،درمانأمأما.أم821عاملهمعاصمةالخرطومباختيار
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ويبدأ.ام885عاملهعاصمةالمهديالإماماختارهافقد

الثنائيالحكمبفترةالسودانيةللعاصمةالمعاصرالتاريخ

بتنفيذكتشنرهربرتلوردبدأعندماام(569-)8918

الغربية.المدنطرازعلىالخرطوممدينةلبناءمخططه

.جورجتشارلز،غوردون،السودان:أيضاانظر

الفيل.بمالثديياتانظر:.رتبة،الخرطوميات

.الأرضدودةانظر:.الخرطون

العقليةالمضكلاتلوصفيستعملعاممصطلحالخر!

الوا!فىالمصطلحويشير،السنكباربعضعلىتؤثرالتي

كثيرةعواملفيهاتسهمالتيالحالاتمنكبيرعددإلى

بمشكلاتالمتخصصينمنالعديدأننجدلذا.نفسهبالقدر

المرتبطةالحالاتوكل.المصطلحأستعماليتحاشونالكبر

معظمهاأنكماالكبر،فىتفاديهايمكنالمصطلحبهذا

السريع.بالعلاجمنهالتخفيفيمكن

فقداناتشملبالشيخوخةالمرتبطةالرئيسيةوالأعراض

العقليةبالأعباءالقيامعلىالمقدرةفيوتناقصاللذاكرةحادا

هذهيعانونوالذين.الحسابيةوالعملياتالقراءةمثل

وجودهم.ومكانالزمننسيانكذلكيعانونالمشكلات

علىالتعرفأوعامةحقائقتذكرلايستطيعونوقد

فىوتتسببقبل.منجيدةمعرفةيعرفونهمكانواأشخاص

وأالمستديمةالعضويةالتغيراتمنمجموعةالأعراضهذه

والتي-شيوعاالدماغأمراضأكثرومن.الدماغفىالمؤقتة

الاحتشاءخبل-المخفيالمستديمالتلفمننوعينتسبب

الشراصلنبتملبيعرفكانلماأدقتعبير)وهوانحى

بالخرفكذلكويعرفألزهايمرومرض،انحي

الخي،الاحتشاءوفىألزهايمر(.فصيلةمنالشيخوخى

بماتستطمئمدهفلاجزئياالمختغذيالتيالشرايينتنسد

تنتابلذلكونتيجة.بالأكسجينالغنيالدممنيكفيه

الكثيرتتلفالتيالدمويةالتجلطاتمنسلسلةالمريض

ولمالدماغخلايايدمرألزهايمرومرض.المخأنسجةمن

بعد.أسبابهتعرف

ألزهايمرمرضأوالخيالاحتشاءأعراضتظهروقد

الحمى،الرأسإصاباتمثلأخرىحالاتلعدةنتيجة

الرديئة.التغذية،للمخدراتالسلبيةالتفاعلات،المرتفعة

،بالعلاجالأعراضمنالتخلصيمكن،الحالاتمعظموفي

الدماغفيالدائمالتلفإلىالحالاتهذهتؤديقدولكن

علاجها.أهملإذا

كبارعنداختلالهاأوالذاكرةفقدانينتجأنيمكن

هذهوتشمل.العاطفيةالمشكلاتبعضعنالسن

لكبارويمكن،والقلقوالوحدةوألاكتئابالمللالمشكلات

بهوايةبالانشغالالمشكلاتهذهمعظمعلىالتغلباسمن

والجسم.العقلتنشيطعلىيساعدآخرنشاطأيأو

عندمعالجتهتجدرحادةاكتئاببحالةالمصابوالشخص

المشرفأوالعقليةأوالنفسيةالأمراضفيمتخصص

الاجتماعي.

الشيخوخة،،مرضألزهايمر،،الشيخوخة:أيضاانظر

طب.

.منقارأبو:انظر.سمك،الخرمان

الفلاديشى.الخرنوبانظر:.العسلحرلوب

السلخرنوبأيضاويسمىالفلاديشيالخرلوب

ومقسمجميلوورقممتدةأفرعلهاالحجممتوسطةضمجرة

فىتنموالشجرهذامننوعا11وهناكرقيفا.تقسيما

الخرنوبشجرةقلفيكسو.الشماليةوأمريكاآسيا

وعلىالشجرهذاأنواعبعضجذععلىوينموتجاعيد.

ولولبيةومسطحةطويلةثمارهوتبدو.قويشوكفروعه

حلولبعلىويحتويالبازلاء.قرنمثلمانوعاالشكل

وقويوثقيلصلبوخشبهللأبقار.غذاءيستخدمالمذاق

راقداتوفيالأعمدةوفيالوقودفيويستخدم.التحمل

شجرويزرع.للزينةخشبيةقشرةأوالحديديةالسكك

والظل.للزينةالخرنوب

.الكاذبالسنط:أيضاانظر

المسكيت.انظر:المعزى.حرلوب

فيتنموالخضرةدائمة،اللونداكنةلفمجرةالخروب

الخروبأشمجاربعضوتوجد،المتوسطالأبيضالبحردول

منتاثسرة،وفروعصغيرجذعلها(اليمين)عرالخرنوبشجرة

البازلاءقرنتشبهاليسار()علىالشحرةثمرة.التحمليتمديدوخشبها

ما.نوعاولولبيةمسطحة
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بنيةجلديةقرناتوللخروب.المتحدةالولاياتجنوبيفى

يسمىالذياللبولهذا.لزجلبعلىتحتوياللون

تحميصهوبعد.للشوكولاتةمماثلمذاقأيضاالحروب

للشوكولاتة.بديلاامشخدامهيمكنفإنه،وطحنه

الأطباقمنللعديدالشوكولاتةنكهةالخروبيوفر

منالسبعينياتوفي.والحلوىالمرطباتمثلوالمنتجات

والمنتجينالمستهلكينمنالعديدبدأ،العشرينالقرن

الشوكولاتة.أسعارفيالمتزايدللارتفاعالخروبيستعملون

ضدلحعمط!ميتهمنظراالخروبالناسبعضويفضل

الشوكولاتة.

أزهارولها،م51ارتفاعإلىالخروبشجرةتنمو

سم.2وه01بينقرناتهاطولوشراوححمراء.صغيرة

بعضأنكما،والخيولللماشيةغذاءاللبتقديمويتم

نيئا.يأكلونهالناس

-4981)سرجيفتشنيكيتا،خروتشوف

الفترةفىالسابقالسوفييتيالاتحادزعيماكانأم(.719

خروتشوفوكان.أم649وسنةأم589ممنةمابين

السوفييتي،الاتحادفيالناسحياةمستوىرفيفىيأمل

حدإلىالفضاءاكتشاففيبلادهنشاطوسعأنهكما

بالرحمةالشعورقليلأنهخروتشوفعنوعرفبعيد.

ذلكرغمولكنه.السياسيينوأعدائهالصغيرةالدولنحو

الذوقوبساطةوالدعابةالطبعبحلاوةأحيانايتحلىكان

الريفية.خلفيتهعنالناتجة

بشدةخروتشوفانتقد

الذيستالينجوزيفقسوة

الاتحادحكمقدكان

عاممنبالإرهابالسوفييتي

.ام539حتىأم929

عملفقدكذلك

علىجاهداخروتشوف

خروتشوفسرجيفتشنيكيتامعحربفيالدخولتجنب

أدتوقد.الغربيةالدول

السوفييتىالاتحادبينانقسامإحدأثإلىهذهسياممته

أسقطتالتيالمعارضةتكوينفيوأسهمتوالصين

الامر.نهايةفيخروتشوف

والدهوكانروسيا،شرقىجنوبفيخروتشوفولد

للفحممنجمفيعاملاكذلكوعملفقيرا،فلاحا

سنة)الشيوعيين(للبلاشفةنيكيتاوانضم.الحجري

الحزبيديرهابمدرسةالتحق،سنواتعدةوبعدأم،189

وهناكام929عامفيموسكوإلىأنتقلثم،الشيوعي

عاموفي.الشيوعيالحزبزعماءثناءينالأناستطاع

العلياستالينلجنةأعضاءأحدأصئخروتشوف،ام939

نأوبعد.السيامميةاللجنةتدعىكانتالتيالتنفيذية

كانالسوفييتيالاتحادعلىالحربألمانياأعلنت

الثانية-العالميةالحربأثناءأم419عامفي-خروتشوف

ترأسأنهكما،الألمانضدأوكرانيافيالمقاومةجنودينظم

الأوضاعلإصلاحتبذلكانتالتيالمجهودأتالحرببعد

فحمهاومناجممزارعها،الحربدمرتالتيأوكرانيافى

فيها.الصلبومصانع،الحجري

للحزبالمركزيةاللجنةعامسكرتيرخروتشوفأصبح

سنةفيستالنومات.أم949عامفىالشيوعى

سياسةينتقدام569عامفينيكيتابدأثم.ام539

السوفييتالمواطنينمنلأعدادقتلهبسبببشدةستاليت

فيالحكومةأخذتأنذلكعنونتج.ح!صمهفترةخلال

المسماةالأشياءأسماءوتغيير،ستالينتماثيلبعضتحطيم

البلاد.فيباسمه

القادةمنأصئكدد.السوفييتيالدكتاتور

المزيديكمسباخذخروتشوفبأنيشعرونالسوفييت

سلطاتهمنيخشونفكانواالبلاد،داخلالسلطاتمن

وفيالأمور.مقاليدعنتنحيتهمإلىمشؤديالتىهذه

خلفاالسوفييتىللاتحادرئيساأصبح،أم89ءسنة

عنيحكملمأنهإلاقوئازعيمااصبحنهومبن.لبولجانين

معيشةمستوىلرفعممياسةفىوشرع.الإرهابطريق

وتوفير،المساكنوبناءالقمحزراعةمنفزادالفرد،

وكيره.والأثاثوصناعتهاالملابس

فىالدخولعدمإلىتهدفخروتشوفسياسةكانت

ولكنه.اسملميالتعاي!ممياسةواتخذ،الغربمعحرب

،أم62!عامكوبافيالصواريخبعضوضعمدلك

الصواريختلكإزالةكنيديجونالأمريكيالرئيسفطلب

خروتشوفموافقةوتمت.السوفييتيالاتحادإلىوإعادتها

ذلك.على

النمووفشل،الخارجيةخروتشوفسياساتأنغير

حكمهمعارضةمنزأدقدتبناهالذيالداخلىالاقتصادي

نأالشيوعيالحزبقادةمنهوطلب،السوفييتيالاتحادفى

فيفتقاعد،الحزبسكرتاريةوعنالحكمعنيتنحى

.ام469سنةأكتوبر

بعدالتوراةأسفارثانيالخروجسفرسمر.،الخروج

خروج)فصوله(السفرإصحاحاتتصف.التكوينسفر

جبلإلىوسافرواعبيداكانواحيثمصرمنالعبرانيين

ومجموعةالعشرالوصاياموسىاللهأعطىحيثمسيناء،

بناءالسفرفىقسمآخرويتناولالعهدبسفرتعرفقوانين

.والإسرائيليون-السلامعليه-موسىبناهاالتيالخيمة



أنشودةهمابالشعر،ترنيمتينالخروجروايةتشمل

وقتإلىالأناشيدتاريخيرجعوقد.مرياموأنشودةموسى

مطلعفيمبكراحدثأنهيحتملالذيالتاريضيالخروج

الميلاد.قبلعضرالثالثالقرن

بنيلخروجالحقيقيةالقصةأوردفقدالكريمالقرآنأما

الاتي:فيوتتلخصمنهمواضعثثيرةفيإسرائيل

ويستحىإسرائيلبنىأطفاليذبحفرعونكانعندما

أرضبهموضاقتوالعذابالتنكيلعليهمواشتدنساءهم

ببنييمسريأنالسلامعليهموسىإلىاللهأوحىمصر،

شرطةبذلكوأحسمصر.منبهمويخرجليلاإسرائيل

الأرضنحوإسرائيلببنىموسىسار.وأخبروهفرعون

يريدونأميرعليهسبطكلسبطا،عشراثناوهمالمقدسة

بنوخافهنالكالبحر.إلىوصلوأحتىالمقدسةالأرض

ولكنهم،وجنودهفرعونوخلفهمالبحرأمامهمإذإسرائيل

ربيمعيإن):يقولالنبوةجلالفيهصوتاسمعوا

.26الشعراء:!سيهدين

فانفلقفضربالبحر،بعصاهيضربأنموسىاللهأمر

سبطلكلسبطاعشرلاثنيطريقاعشراثناوإذاالبحر،

البر.وصلواحتىامنينوساروا.طريق

.أخرىمرةإسرائيلبنوفجزع،بجنودهفرعونتقدم

عليهمانطبقالبحرعرضإلىوجنودهفرعونوصلوعندما

غرفا.وماتوا

الغمامفظللهمهذهرحلتهمفيإسرائيلبنياللهأكرم

اضرب)فأجابهاطهموسىدعاعطشواولماسارواأينما

جاعواولماالماء،منهفخرج06،:البقرةالحجر!بعصاك

علىالحلوىيشبهشيءوالمن.والسلوىالمنعليهمأنزل

الأشجارمنيأخذونهطيروالسلوىالشجر،أوراق

بسهولة.

أفسدتقدمصرفيالطويلةالاستعبادعمليةكانت

شيءكلمنيسأمونفكانوا،وخلقهمإسرائيلبنىذوق

الأرضدخولخافواجبناءوكانواشيء،علىيصبرونولا

كفرواأنإلالهميبقلمثم.جبارينقومافيهالأنالمقدسة

138:الأعراف!آلهةلهمكماإلهالنااجعلياموسى)فقالوا

.138:الأعراف!تجهلونقومإنكم):وقالموسىوغضب

منأحدايؤتمالموآتاكموفضلكمعليكماللهأنعم

العالملن!علىفضلكموهوإلهاأبغيكماللهأغير).العالمين

.041:الأعرأف

أحياناويسمى-كبيرمائيثد!طحيواناليحرصو!

الخيلانىبرتبةالثديياتمجموعةإلىوينتمى-البحربقرة

خروفمنأنواعثلاثةتوجد.البحريالأطومحيوانمثل

ويعي!ق،الغربيالهنديالبحربقروهيالبحربقرأوالبحر

يمكنالضخمالحيوأنوهذا.بالمباتاتتتغدىالبحرخروفحيوانات

.اليومفيالنباتاتمنكجم45منأكثريلتهمأن

الشرقيةالشماليةالسواحلطولعلىالكاريبيالبحرفي

الشواطئمياهفيأيضايوجدكما،الجنوبيةلامريكا

البحربقرثم.الأمريكيةالمتحدةللولاياتالشرقيةالجنوبية

والنوعوالأورنوكو،الأمازونأنهارفيويعي!،الأمازولي

شواطىءمياهفييعيشالذيالإدريقىالبحربقرهوالثالث

منوالأمازونيالغربيالهنديالبحربقريعدإفريقيا.غرب

مناصطيادهايتملأنهوذلك،بالانقراضالمهددةالحيوانات

والزيت.والفرواللحمأجل

وأالمالحةالمياهفيالمائيةبالنباتاتالبحرخروفيتغذى

النباتعلىينطجقاننصفينإلىالعلياشفتهوتنقسم،العذبة

منأكثريلتهمأنالبحرلخروفويمكن.الكماشةمثل

تمتالميزةوهذه.اليومفيالمائيةالنباتاتمنكجم45

الأعشابمنالمائيةالممراتتنظيففيمنهاالاستفادة

الجنوبية.أمريكابغربيغايانافيالمائيةوالنباتات

يقاربماالنمومكتملالبحرخروفطوليصلقد

يتراوحبجلدويمتاز.كجم065نحوويزنأمتار،خمسة

شعروجودمعالداكنوالرماديالفاغالرماديبينلونه

وليصر.كالمجاديففهىالأماميةالأرجلأما،وخشنقصير

فقط.مستديرذنببل،خلفيةأرجللديه

الخيلاني.البحر؟بقرة؟الأطومأيضا:انظر

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:العلا.حريبة
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يستحدمهاكما.النمطلاكتمتماهـم!صام!الأرصاسطححرائطلدراسةيقومودالحيوأ!حي!!ألى،المتاللسيلعلىم!ها،استعمالاتعدةللخرائط

مندلكوغير،البحريةالمللاحةلوحاتتدعىحرائطعلىالمحارعبرمساره!رسمفيالسمرملاحوويستحدمها،الدولمواقعلتحديدالطلا!

.الأحرىالاستحداممات

لخريطةا

برمأيأوالأرضتمثلالتيالمطهبوعاتإحدىالخريطة

وأكلهالأرضسطحعنالخرائطمعظمويعبر،سماوي

الأخرىالكواكبتمثلالحرائطلعضوهناك.بعضه

وغالبيتهاالوا!ئ.الفضاءفيالنجوممواقعأوكالقمر

الأرضيةالكرةونموذجلارز،س!لهوبعضها،مستوية

.كرةشكلعلىلس!إلأرضخريطة

بألوانوإمابخطوطإماالخرائطعلىالمعلوماتتمثل

محلالرموزهذهوتحلالرموز.منذلكغيرأوأشسكالأو

منللتقليلوالطرقوالمدنكالأنهارالظواهربعض

علىواحدسنتيمتريمثل،المثالسعبيلفعلىحجمها.

.س!إلأرضعلىم005تعادلمسافةالخريطة

وقياسالأماكنتحديدمسها:فوائدعدةللخريطة

ويستعملهاالطرقوتحديدالرحلاتوتخططالمسافات

تزودناكما.المحتلفةرحلاتهمفيوالطائراتالسفنملاحو

كما.المواصلاتوطرقوالسكانالمناخعنبمعلومات

السكانتوزيعأنماطعلىبوساطتهاالتعرفيمكن

مقارناتإجراءفيأيضاتستعمل.الأرضواستخدام

الجيولوجيونيقوم،ذلكمثال.مهمةباستنتاجاتوالحروج

مصادرعنللكشفالأرضلسطحالبنيويةالخرأئطبدراسة

الطبيعية.الموارد

بدائيةخرائطرسمقدالإنسانيكونأنالمحتملمن

سنة.؟ه005حواليقبلالمكتوبةاللغةيعرفأنقبلحتى

الاكتشافاتمنبمزيدالإنسانقامالعصور،مروعلى

جعلتوقد.حديثةمعلوماتالخرائطإلىمفعيفا

معظمفإن،اليومأما.دقةأكثرالخرائطالعلميةالاختراعات

منالملتقطةالجويةالصورعلىرسمهافيتعتمدالحرائط

الخرائطبعمليهتمالذيالعلمهوالخرائطوعلمالجو.

الخرائطي.ومدرسهاالخرائطصافيويسمىوقراءتها،

الخرائطأنواع

هي:شيوعاوأكثرها.الخرائطمنأنواععدةتوجد

الحركةخرائط2-العامةالمرجعيةالخرائط-أ

التقييمية.الخرائط-4الموضوعيةالخرائط3-
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الظاهراتتعرفوهي.العامةالمرجعيةالخرائط

علىالخرائطهذهتحتويمواقعها.وتحددالختلفةالجغرافية

والمدنالسيامميةوالحدودالمائيةوالمسطحاتالتضاريس

الخرائطوتستخدم.ذلكوغيروالوقوالقرىوالبلدان

غيرهامععلاقتهاوملاحظةالأمكنةمواقعتحديدفيالعامة

هىالأطالسفيوالقاراتالدولفخرائط.الأماكنمن

حدودتوضحالتيالخرائطتسمى.النوعهذاعلىأمثلة

منوغيرهاالسياسيةوالتجمعاتوالدولالولايات

التيالخرائطأما.السياسيةالخرائطالسياسيةالوحدأت

والبحيراتوالأنهاركالجبالالأرضسطحتضاريصرتمثل

الأرضية.الخرائطأوالطبيعيةالخرائطفتسمى

التعرففيالسكانلمساعدةصممت.الحركةخرائط

سواءاخر،الىمكانمنيتنقلونعندماطرقهمعلى

الخرائطوتسمى.جويةأمبحريةأمبريةالطرقهذهأكانت

.لوحاتوالجويةالبحريةالملاحةطرقبتمثيلتختصالتى

هذهوتعبر.غيرهامنأكثرمألوفةالطرقخرائط

السياراتطرقمثل،الطرقمنمستوياتعدةعنالخرائط

كماا!لتنزهين،ومساراتمسارأتالأرلغذاتوالطرق

منوغيرها،العامةوالمتنزهاتوالبلدانالمدنمواقعتوضح

المسافرونيستخدم.الوقهذهبوساطةتربطالتيالمواقع

الموضحةالطرقعلىرحلاتهممسارلرسمالطرقخرائط

عليها.

سكةوخطوط،الحافلاتخطوطتبينالمرورخرائط

تساعدالملدن.فيالعامالنقلخطوطمنوغيرهاالأنفاق

النقلبوساطةأماكنهمإلىالوصولفيالناسالخرائطهذه

العام

لأغراضتستخدمخرائطهي.الجويةالملاحةلوحات

الطائراتفيالطارونيحلقحيث!الجويةالملاحة

علىموضحةمساراتوفقمنخفضأرتفاععلى،الصغيرة

علىيبين.المرئيالطيرانلوحاتتسمىخاصةلوحات

والطرقالجسورمثلالأرضيةالمعالمبعضاللوحاتهذه

عليهايوضحكما.والبلدانوالأنهارالحديديةوالسكك

ويستعمل.العوائقوبعضالجبالومناسيبالمطاراتموا!

منخفضارتفاععلىتطرالتىالطائراتملاحيبعض

لوحاتكبيرارتفاععلىتطيرالتىالطائرأتأطقموجميع

تستعملبالراديو.للملاحةصممتالتيالآلىالطيران

طولعلىأرضيةمحطاتمواقعتحديدفيالخرائطهذه

ذاتمميزةإشاراتتبثبمرسلاتمزودةالطيرانخطوط
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ومسارمواقعهمعلىالطائراتأطقمبهايهتديعالتردد

رحلاتهم.

السفنملاحةفىتستخدمالبحريةالملاحةلوحات

،والمنارات،المياهعمقالخرائطهذهوتبين.والقوارب

،الخطرةالعوائقمنذلكوغيروالجزر،،والطافيات

منوالقريبةالماء،فيالمغمورةوالجبال،المرجانيةكالشعاب

إشاراتبثمصادرالخرائطهذهتحددكماالبحر،سطح

مسارتحديدفىالملاحونيستعملهاالتيالمميزةالراديو

ومواقعهم.رحلاتهم

جغرافيةظواهرتوضحوهيفوعية.الموالخرائط

الطيعية.المصادرأحدأووالأمطاركالسكانمحددة

تبينفقد.الأنماطلدراسةتستخدمفهيعام،وبشكل

البترولفيهاينتجالتيالأماكنالموضوعيةالخرائطإحدى

منأستراليافىالأمطارسقوطتباينتمثلقدأوآسيا،بقارة

آخر.إلىمكان

وأالظاهرةكميةعنالموضوعيةالخرائطمنالعديدتعبر

خرائطبعضذلكمثال.بالألوانأوبالرموزإماقيمتها

النقطاستخدمتحيث،الموسوعةهذهفيالسكان

البشر.منمحدداعددامنهاواحدةكللتمث!!الصغيرة

فيها،السكانيالثقلحجممامنطقةفيالنقطعددويبين

الخرائطبعضفىالألوانتدرجاستخدامتمحينفي

لونتدرجفإننفسها.الموسوعةفىالأخرىالسكانية

السكانية.للكثافةالمستوياتمنعددعلىيدلمعين

خطوطبوساطةالقيمالموضوعيةالخرائطبعضتمثل

عدةالخطوطولهذه.القيمةالمتساويةالنقاطبينتصل

نوعولكلوأيزاريثموأيزوجرامأيزولاين:مثلتسميات

،المثالسبيلفعلى.بهخاصالمممالخطوطهذهمنمحدد

تتساوىالتىالنقاطبينالمتساويالفغطخطوطتصل

الضغطتساويخطانظر:.الجويالضغطقيمفى

الخرائطعلىالخطوطبهذهالتعبيريمكنكما.الجوي

منوغيرهاوالأمطارالحرارةدرجاتتوزععن،المناخية

النقاطبينتصلالتيالخطوطوتسمى.الطقسعناصر

تو!التيالطبوغرافيةالحرائطعلىالمناسيبالمتساوية

المناطقلتوضيحوتستعملالكنتور،خطوطالأرضسطح

.الارتفاعالمتساوية

التباينأحياناالموضوعيةالخرائطبعضتستعمل

خرائطإحدىتعبرفقد.الكمياتعنأضعبيرافيالحجمي

الكثيرةالعالميةالبترولحركةعنللبترولالعالميةالتجارة

الدقيقةالخطوطتمثلبينماسميكةانسياببخطوط

أقل.انسيابحركات

الموضوعية،الخرائطتشبهوهى.التقييميةالخرائط

منالنوعهذاإنإذ.محددةظاهرةعلىتركزولكنها

الخرائطذلكمثال.معينةظاهرةقيمةأوتمنيبينالخرائط

علىعمارةوكل،السكنيةالأحياءبالتفصيلتوضحصالتي

الخري!ةقراءة

مفاتيحفهمفينبغى،الخبرةمنقدراالخريطةقراءةتتطلب

الإحداثياتوشبكةالرسمومقياس)الكشاف(الحريطة

الخريطة.وفهارس(والعرضالطول)خطوطالجغرافية

وألوانهاالخريطةبرموزقائمةوهي.الخريطةمفاتيح

تمثلها،التىالظاهرةتشبهالرموزفبعض،كلهذلكوشرع

وأالغاباتعلىيدلالخريطةعلىشجرةشكلمثلا،

مباشرةتدللاأخرىكثيرةرموزهناكولكن،الحدائق

الرمزيمثلوقدما.مدينةلتمثلدائرةكرسم،الظاهرةعلى

،المثالسبيلفعلى.مختلفةخرائطعلىظواهرعدةالواحد

وفىمتنقلأ،بيتاعشرينعنتعبرأنواحدةلدائرةيمكن

الضروريفمن.بتروليةمكامنعنتعبرقدأخرىخريطة

بدقة.رموزهاتعنيهمالنستخلصالخريطةمفتاحنقرأأن

علىأعلاهايدلبطريقةالخرائطمعظمطبعتوقد

سهمعلىتحتويالخرائطمنالعديدأنكما.الشمالاتجاه

.الشمالالىيشير

علىالأبعادبينالعلاقةيوضحوهو.الرسممقياس

سطحعلىحقيقيةمسافاتمنيناظرهاوماالخريطة

خطشكلعلىالخرائطمنالعديدمقاييستكون.الأرض

علىمنهاقسمكليدل،أقسامعدةإلىمجزأمستقيم

.الكيلومتراتأو،الأميالمنمحددعدد

وأ،بالكلماتالرسممقياسعنالخرائطبعضوتعبر

أنأو01:االمثالسبيلعلىيذكركأن،الأرقام

كم.أ.يمثلالواحدالسنتيمتر

هيالرسممقياسعنللتعبيرأخرىطريقةوهناك

وا001!...:امثل:الكسريأوالنسبيالتعبير

علىواحدةمسافيةوحدةبأنيعنيوهذا.أ

يأ،الأرضلممطحعلىوحدة000/001يقابلهاالخريطة

سما000.00يمثلالخريطةعلىواحداسنتيمتراأن

.الأرضسطحعلىواحد(متر)كيلو

منعليهاالحصوليمكنالتىالتفاصيلمقداريعتمد

مقياساختيارفيجبالختار.الرسممقياسعلىالخريطة

هذهتتميز.كبيرةبتفاصيلمنطقةلتمثيلكبيررسم

فقدتمثلها.التيللمنطقةبالنسبةحجمهابكبرالخرائط

.كم.،أفيهالواحدالسنتيمتريمثلرسمهامقياسيكون

تكونالصغيرالمقياسذاتالخرائطفإن،المقابلوفي

منالكثيرعنمتخليةتمثلها،التيللمنطقةبالنسبةصغيرة

كم.ا..فيهاالواحدالسنتيمتريمثلوقد.التفاصيل



74الخريطة

منتمتدعليهاالمتعارفالجغرافيةالخطوطمعظمإن.الموقعووصصتحديدمنتمكنناالخريطةفيحطهوطشمكةالمتسامتةالجغرافيةالشبكة

فتسمىالجنوبإلىالشمالم!تمتدالتيتلكأما،العرضخطوطأوالمتوازيةالخطوطوتسمىالغربإلىالشرق

.والعرضالطولح!هوطبشبكةالشبكةهدهوتعرف،الطولخطوط

الشمالىالفطبالشمالىالالطب

العرفر،خطوط

الشمالبة?

كأاقىثاخط

لآ!كا3"فمب-؟-

غربث!*!ولمشرقالح!ولىالالط!سالحنوسة العرخطوط

ثرهوكماالعربإلىالشرقمنممتدةالأرضيةبالكرةتحيطالعرضخطوط

حنود!أوشمالالزاويةالمسافةقياسيتم.أعلاهالبيانيالمقطعفيموضح

--:ء.الاستواءخط

-لمأ؟-يتضحوحسبما.قطبإلىقطبمنتمتد(اليسرى)الصورةالطولخطوط

الطول!س!خطوط!!صعربأوشرق!نالزاويةالمساحةتقيسالخطوطهذفإن،المقماإلبيانيمن

الطولدخطو!.الىلمجيمالطولخط

الغربطالجنوبىالقطبالشرقية

لتحديدالمقياسنستخدمكيف!شفيعالصور،وفي.الأرضسطحوعلىالحريطةعلىالألعادبينالعلاقةلمعرفةيستعملالخريطةمقياس

.الخطوطأحدطولعلىالمسافات

ثميكاعوب!تالمسافةمثللقطينبنالمسافةلمعردةالأولىالخطوة

الورقة.علىنقطتينبينالمسافةالأرلىتوضئالورقة،ومولتريال

العلامةتكونبحيثالخريط!مقياسع!الورقةنضعالثانيةالخطوة

نقطةآخرفإد،احسمافةسأصغرالمقيايركانواذاالصفر.علىاليسرى

كم(.8،)5ميل5،،وهوالمقياسنهايةإلىتشيرالورقةعلى

لم!!3!خ-و!!؟!؟!ع؟/:ير!3

،المقياسعلىالصفرنقطةعمدميل005نفئإشارةالثالثةالخطوة

وبذلك،المقياسعلىميلا025عندالورقةعلىمونتريالفتكون

كم(.أ02)5ميلا075وشيكاغومونتريالبينالمسافةتكون



لخربطةا48

بالشب!صةأيضاوتعرف.الجغرافيةالإحداثياتشبكة

الخريطةعلىموجودةالمربعاتمنشبكةوهيالمتسامتة

شيوعاالإحداثياتوأكثر.المواقعووصفمعرفةتسهل

،العربإلىالشرقمنتمتدالتي()الزوالالعرضخطوط

.الجنوبإلىالشمالمنتمتدالتيالطولوخطوط

منالأرضيةلالكرةتحيطمتوازيةدوائرالعرضخطوط

الاستواءحطالخطوطهذهوتوازي،الشرقإلىالغرب

خطو!أوتدل.القطهب!تبينالمسافةمنتصففييقعالذي

الاستواءلخطبالنسبة،الم!صانعرضدرجةعلىالعرض

ألاستواء،خطعلىتقعنقطةفأي،الدائرةبزوايامقدرة

وبذلك،05وتكفصفرعرضدرجةعلىتقعبأنهايقال

ودرجةشمالآ095الشماليالقطبعرضدرجةفإن

علىمكانأيفإدلذا،جنوبا.095الجنوبيالقطبعرض

.95و.صفرب!تماتقععرضدرجةلهالأرضسطح

.العرضخطالاستواءبمخطانظر:

ومن.أغطبينالينتصلدوائرأنصافالطولخطوط

عمديمرخطمنتبدأالطولخطوطأندولياعليهالمتعارف

الزوالبخطالحطهذاويعرف،لندنقربجرينتش

درجةعلىالتعرففيالحطوطهذهوتستعمل.الأول

هووكما.جرينتشغر!أولشرقبالنسبةالمكانطول

تقدرالطولدرجةفإن،العرضلدرحةبالنسبةالحال

بينماالطولدرجاتوتتراوح.الدائرةلزوايابالنسبة

منالشرقإلى518.الطولخطويقع518..-.

جرينش،طولخطانظر:منهالغربإلىأو،جرينتش

.الزوالخط

يألتحديدوالعرضالطهولحطوطامعتخداميمكن

تقع،المثالسبيلفعلى.بدقةالأرضسطحعلىمكان

المتحدةالولاياتفيلويزياناولايةفينيوأورليانزمديغة

09الطولوخطشمالآ03العرضخطتقاطععند

غربا.

الأماكنتحديدفيتساعدوهي.الخريطةفهارس

تضمقائمةشعكلع!الفهرسويوضع.الخريطةعلى

وفي.أبجديةبحروفالخريطةعلىالممثلةالظواهر

درجةظاهرةكلإزاءيوجدالأطالص!،منالعديد

علىموقعهاتحديديسهلمماطولها،ودرجةعرضها،

الخريطة.

لوساطةوأعمدةصفوفإلىالخرائطمنالعديدتقسم

جوانبعلىالحروفتوضحعماوعادة،إحداثياتشبكة

وأسفلأعلىأرقاموتثبت،الصفوفعلىلتدلالخريطة

أيةمكانتحديديسهلوبذلك.الأعمدةاعلىلتدلالحريطة

المعنيةأظاهرةاصفتقاطعبوساطةالفوسفيتردظاهرة

وعمودها.

الخرائطمساقط

وخطوطالطولخطوطلترتيبنظهامأييسمى

مسقطمستويةلوحةأوماكرةعلىمرسومةالعرض

لمعادلاتوفقاالمساقطالخرائطصانعوينش!ث.الخريطة

الحواسيب.بوساطةذلكيتمماوغالبا،رياضية

لوحةعلىالأرضكسطحكرةإسقاطالمستحيلومن

المستويةالخرائطجميعمقاييسإنإذأخطاء،بدونمسشوية

مامكانفيالارضلتمددنظراأخامةاأصدقةاإلىتصللا

الخريطةنفسعلىآخرمكانفيوتقلصهاالخريطةعلى

مستوية.جعلهابعد

وذلكالأبعادفيتشوهفيهايحدثالخرائطفبعض

مساحاتهاتساويلابمساحاتالمناطقبعضعنيعبرعندما

أشكالفتشوهالزوايا،فيهتشوهالاخروبعضها.الحقيقية

وأنقطةهناك،الخرائطجميعفي،ولكن.والقاراتالبحار

وتسمىيذكر.تشوهأيعندهايحدثلاخطوطاأونقطين

المعياريةالخطوطأوالمعياريةالنقاطالخطوطأوالنقاصأهذه

عنها.التعدناكلمابالازديادالتشوهيأخذحيث

أقلأساسعلىالخريطةمسقطتصنيفويم!ش

تمثلها.التيالرقعةخصائصعلىتظهرالتيالتشوهات

المناطقمساحاتتمثلالمتساويةالمساحاتفمساقط

التوافقيةالمساقظأما.الشكلتشوهوأممنهادقيقةبصورة

ول!شدقيقةبصورةنقطةأيةعندوالاتجاهاتالزوايافتمثل

بينتجمعأنخريطةلأيةيمكنولاتتغير،المساحات

منهما.واحدأيالخرائطبعضتستعمللاقد.الاثنين

وأالمساحاتفيالتشوهبموجباسمالنوعلهذاوليس

.الأشكال

علىتقومالخرائطمساقطلتصنيفالثانيةالطريقة

المسقطرسمتمالذيللسطحالهندسيالشكلأساس

وأأسطوانيةبمساقطالخرائطمنالعديدترسمفنظريا،.عليه

مستوية.أومخروطية

أسطوانة.علىال!صةإسقاطهو.الأسطوانىالمسقط

ويمكن.رياضيةمعادلاتبوساطةيتمتنفيذهفإن،ولذلك

أسطوانيةورقةنتصورعندماالإسقاطهذامشاهدة

خطوطتنعكحمىحيث،مضاءة!صةحولملفوفة،الشكل

وتحتويانحناء.بدونمستقيمبشكلالأسطوانةعلىالكرة

يظهرلاخطينأوخطعلىذلكعنالناتجةالخريطة

الأسطوانة.معالكرةتلامسمنطقةعندتشوهأيعليهما

الأسطوانىالإسقاطخرائطعلىالخطوطجميعوتبدو

جزيرةفتظهرالقطبينعندالطولخطوطتتلاقىفلامتوازية

الجنوبية،أمريكامنأعرض،المثالسبيلعلىجرينلاند،

بكثير.أضيقالحقيقةفىوأممنها



الأسطوانىالمسقط

-س!!ص!س

كهـعرسحمسيرصيرح!

كر!كركا!!ص!س

!بركيلآكا7!!

-*!لم!كا-بأش--؟

جإأ؟!أآ3ءنرخ"كالإ

ء!3لأ"--خكا

يمكنالأسطوانىالمسقط

أسطواليةورقةبتصوررؤيته

كرةحولملفو!ةالشكل

شكةخطوطفتظهر.مصاءة

الورقة.علىالإحداثيات

تشوهأيم!الخريطةوتخلو

عندخطهيرأوحططولعلى

.الكرةيمالأسطوانةتلامس

حطوطالتقاءلعدمول!ا

هذافإنالقطبن،عندالطول

عندالمناطقيمدسوفالإسقاط

.مؤكدةبصورةالقطين

مستوية.خريطهةإلىالكرويالسطحلتحويلدظامالحزيطةمسقط

شيوعاالمساقطأكترمنثلاثةالتاليةاللوحاتفىالخرائطوتوضح

./المستويوالسمتي،لخروطيوا،نيالأسطوا:وهى

وهو،نيةالأسطواالمساقطأشهرمركاتورمسقطويعد

تصلخطوطهلكونكثيرا،الملاحينيفيدتوافقيمعسقط

فيتبعها،مستقيمةبخطوطالخريطةعلىالنقاطبين

البوصلة.اتجاهتغييردونالملاحون

.مخروطعلىالكرةإسقاطهو.انحروطىالمسقط

علىورقةنتصورحينالخروطيالإسقاطمشاهدةويمكن

.مضاءةكرةفوقمستقرقاعدتهمنمفتوحمخروطشكل

وتبدوالتوأء.بدونممتدةالخروطعلىالكرةخطوطفتظهر

مستقيمةبخطوطتشعوكأنهاالخروطعلىالطولخطوط

تظهربينما.مباشرةالقطبينأحدفوقتقعالتىالنقطةمن

!.أقواسشكلعلىالعرضخطوط

تماسعندخطينأوخطعلىتشوهأييظهرولا

فوقالخروطرأسكانفإذا.الكرةسطحمعالخروط

العروضعندالكرةيلامسالخروطفإن،القطينأحد

رسمفىيستخدمالخروطىالمسقطفإنولذلك.الوسطى

منكبيربامتدادتتميزالتيالوسطىالعروضمناطق

الخريطة

يمك!.انحروطيالمسقطانحروطىالمسقط

الخروطىالإسقاطممتحاهدة

مخروطيةورقةتصورعد

كرةدوقتستقرالشكل

الطولحطوطفتظهصمضاءة

!تخلوالمحروطعلىوالعرض

تشوهأيمنالساتجةالحريطة

عدخطينأوحططولعلى

المحروط.معالكرةتلاص

المحروطيالإسقاطويستحدم

العروصساطقرسمفي

بامتدادهاتتميرالتيالوسو

العر!إلىالشرقمنالكبير

الاتحادفىالحالهوكما

)سابقا(.السو!ييتى

94

()المستويالسمتىالمسقط

جبمعأ-7إكحه!!ش-س

ح!-؟ألا

خ!*-ص-س!جير4ص

يمك!.()المستويلسمتياالمسقط

حلالمنالسمىالإسقاطملاحظة

مستويةالورقم!قطعةتصور

إحدىعدمصاءةكرةتلاص

فتظهر،الكرةس!علىالمقاط

الورقةعلىوالعرصاطولاحطهوط

عنالماتجةالخريطةوتحلو.المستوية

النقطةعندالتشوهم!الإسقاطهدا

.الكرةسطحالورقةلهاتلامسالتى

رسمفيالإسقاطهداويستحدم

الكرةسطحم!الممدمحةالمناطق

القطية.كالماطقالأرصية

صتر



الخربطه05

والاتحادالمتحدةالولاياتمثل،الغربإلىالشرت

مندمكددإلىخرائطعدةوتلجأسابقا.السوفييتى

واحدةلوحةفىمختلفةمخروطيةمساقطمنالقطاعات

لوحاتعلىتمثيلهاعندالكرةسطحتشوهاتمنللحد

مستوية.

علىالكرةإسقاطهو)المستوي(.السمتيالمسقط

منقطعةتصوريمكنمستو،إسقاطولرؤيةمستو.سطح

فتظهر.واحدةنقطةعدمضاءةكرةتلامسالورق

تكون،الحالةهذهوفى،أ!رقاقطعةعلىالكرةخطوط

.تشوهأيمنخاليةالكرةعلىالورققطعةتماسنقطة

لتلكالممستويةالمساقطرسمالخرائطىيستطهيعوبهذا

الخطوطأنكما.الكرةخلالمننوياالمستويةالقطاعات

مإلكرةالمستويةتقا!إلورقةعندالموجودةوالدوائر

.تشوهأيمنخالية

لرسم)المستوية(السمتيةالمساقطتستخدمماوغالبا

فيالحالهوكماالأرضسطحمنالمندمجةالمناطق

يدعىنوعالمستويةالمساقطمنويوجد.القطيةالمناطق

بينمسافةأقصرعنالمسقطهذاويعبر.المزوليبالمسقط

هذهوتعرف.مستقيمخطوكأنهاالأرضعلىنقطتينأية

أهميةالمركزيةودلمساقط.العظمىالدائرةبمسارالمسافة

الجوية.الملاحةفىخاصة

لاالمهمةالمساقطمنالعديدهناك.الأخرىالمساقط

والأسطوانيالخروطي:السابقةالمساقطأسس!علىتقوم

المساقطوهذه،البيضيةالمساقطذلكمثال،والسمتي

بقلةتتميزالمتساويةللمساحاتالبيضيةبالمساقطالمسماة

مناطقطولوعلىالاممتواء،خططولعلىالتشوهات

منتمرالتي،الطولخطوططولوعلى،الوسطىالعروض

التشوهاتبأقلعملهينجزأنللخرائطيويمكنخلالها.

شرالمومميةعدةإلىالبيضىالشكلبتقسيميقومعندما

الشكل.

الخرائطعملكيفية

بجمعالشخصصاتمخت!فمنالمتخصصونيقوم

الخرائطيويقوم.الخرائطىيحتاجهاالتيالخاصةالمعلومات

وبشكل.ومفهوممقروءشكلإلىالمعلوماتهذهبتحوي!!

والقياسالملاحظة-أ:التاليةالخطواتالخرائطييتبع،عام

الإنتاجوإعادةالرسم3والتصميمالتخطيط2-

جعة.المرا4

علىالمتخصصينمعظميحصلوالقاس.الملاحظة

الجيوديسيافخبيرللخرائطملاحظاتهممنمعلوماتهم

شكلعنالدقيقةالقياساتيقدم(التطبيقية)المساحة

موابتعيينفيعملهينحصروالمساخ.وأبعادهاالأرض

والزواياالمسافاتقياسبوساطةوحدودهاالأمكنة

منالقيالمساتالجويةالصورخبيرويستمبط.والمناميب

كعداديأيضأالمتخصصينبعضويشارك.الجويةالصور

تقديمفىالجووراصديوالجيولوجيينوالجغرافيينالأنفس

اللازمة.والبياناتالمعلومات

وغيرهاالجويةالصورعلىجديدةخريطةإنتاجيعتمد

تأسيسالعمليةهذهوتسمى.الأساسيةالمسوحاتمن

التأسيسمرحلةفيترسمالتىالخرائطومعظم.الحزيطة

علىوتحتويكبير،مقياسذاتطبوغرافيةخرائطهى

منلغيرهاأساساالخرائطهذهتعتبرإذ.كثيرةتفصيلات

الرسمويشمل.التوفيقيالرسمعمليةوفقالخرائط

الكبيرالمقياسذاتالخرائطمنالمعلوماتاختيارالتوفيقى

ويمكنالصغير.المقياسذاتالخريطةعلىووضعها

معلوماتوبينإحصائيةمعلوماتبينيجمعأنللخرائطي

.جاهزةخريطةعلىممثلةأخرى

التخططعندالخرائطييراعي.والتصيمالتخطيط

الذيومنمنها،كالغرض،اعتباراتعدةخريطةلأية

عندماالخرائطيالاعتباراتهذهتساعدإذسيستخدمها.

وأييستخدمهاأنيجبوالمقاييسالمساقطأييقرر

الخريطةتصميمويساعدعنها.سيستغنىالتيالمعلومات

عندالخرائطييقومحيثالمعلوماتإيصالعلىالتأثيرفى

ومن.بلامشيكصفيحةعلىمناللوليالعطهاءبقطعيقومالخرائطي

قطعهاشمالتيالشفافةالخ!هوطوتمتل.طماعةلو5إعداديمك!هذه

المهائية.الحريطةبالحرعلىتطمعسو!التيالحطوط



توضحعجويةعورة

لمن!ةالأرضملامح

وجزءاتلالأتضم،ريفية

جهـازيقوم.بحيرةمن

المجسمالآليالراسم

الكنتورخطوطلرسم

الصورمنالأرضلسطح

منلوحةعلىالجوية

.الورق

تبين.طبوغرافيةخريطة

الكنتوريةالحريطهةهده

للصورةآلياالمرسومة

المنامميبالسابقةالجوية

كنتوريةفواصلوفق

منتظمة.

هـايطةلخرا

والأحرفوالرقعوالعناوينالرموزباختيارالخريطةتصميم

يمكنهمالرسمفنانيفإن،الحالاتمعظموفي.المناممبة

المرحلة.هذهفيللخرائطيالمساعدةتقديم

الخرائطرسميمكنإنتاجها.واعادةالحريطةرسم

وأالورقةعلىالخريطةالخرائطييرسمفقد،مختلفةبطرق

فإن،عاموبشكل.مباشسرةبصورةبلاستيكىفيلمعلى

المسماةالتقنيةهيالخرائطرسمفيشميوعاالطرقأكثر

لإزالةخاصةأدواتتستخدم،العمليةهذهوفيالحفر،

وبعد.شفافةبلاستيكيةقطعةيغصالذيالملونالغلاف

التيوالمناطقالخطوطتظهرسوف،هذهالإزالةعملية

التيوالمناطقالخطوطتناظروهي،الملونالغطاءمنتحررت

الخريطةنسخعمليةتمتفإذا.الخريطةعلىبالحبرستطع

يصعبناعمةدقيقةستبدوالخطوطفإن،كافبحذق

.المباشرةبالطريقةرسمهاتمماإذالهاشبيهعلىالحصول

للحواسيب.الخرائطيناستعمالالوقتمرورمعيتزايد

بأحدموصولالاليالراسميدعىجهازيقومحيث

عنوإماالمباشرةبالطريقةإما،الخريطةبرسمالحواسيب

أشعةبوساطةالخرائطرسمللحواسيبويمكنالحفر.طريق

بالإضافةلأشعتها.المصورةالأفلامبتعريضوذلكالليزر،

مسحبعمليةتقومتستلإ!!الحواسيبفإنذلك،إلى

الطبيعيةالملامحأو،الجويةوالصورالأساسلخريطةشامل

حصلتالتيالبياناتتستخدمثمومن،الارضلسطح

الخريطة.طبعفيعليها

الخرائط.إنتاجإعادةعلىالخرائطييشرفماغالبا

الأماكنفىستظهروالرموزالمناسبةالألوانفإنولذلك

لرسمالحاسو!فيالخزنةالمعلوماتيستخدمالمحبرالآليالراسمجهاز

أيضاالأجهزةبعضوتستيم.الطوغرافيةالخريطةعلىالكنتورخطهوط

الحواسيبرلطأصبحوقد،الحاسو!بياناتعلىبناءالخرائطنسح

الخرائط.صنعفيالحتائعةالأمورمنالاليةالرسمبأجضة



الخريطة52

بوساطةالخرائطغالبيةوتطبع.النهائيةالخريطةعلىالمناسبة

البلاستيكية.الصفائحهذه

عندبهاالقياميجبالإضافيةالخطواتبعضهناك

التضاريسخرائطمثلالبارزالوجهذاتالخرائطإنتاج

والخرائط.والجبالالتلاللتمثلسطحهايبرزالتىالبارزة

قرأءتهاالكفيفيستطعحقيقيةرموزاتشملالتيالحسية

هذهإنجازعند،الخرائطىعلىوينبغى.اللمسطريقعن

الجبسباستخدامإماالأبعاد،ثلاثينموذجإنشاء،الخرائط

تطبع،ذأسكبعد.المماثلةالموادمنغيرهباستخداموأما

المستوية.البلاستيكمنقطعةعلىوأحرفهاالخريطةرموز

الثلاثيالنموذجعلىالحالفىوتثبت،بالتسخينتلينثم

لتجف.ذلكبعدوتتركالابعاد،

معلوماتمراجعةالخرائكلعلىيجب.المراجعة

سكانعددعلىتغيراتتطرأفقد.حديثةلإبقائهاالخريطة

الخرائطتحتاجوبذلك.والغاباتالمائيةالطرقوشكلالمدن

أه!االجويةالصوروتعدوالاخر.الحينبينالنظرإعادةإلى

مرةآحرمنذطرأتقدتكونالتىالتغيراتلرصدمصدر

الخريطة.فيهاأنشئت

تاريخيةنبذة

إلىالآنموجودةخريطةأقدمتعود.القديمةالخرائط

عاممنذ،النهرينبينمابلادفى(،ال!ن)العراقبابلبلاد

طيني،قرصعلىمرسومةوهيالميلاد.قبل0025

جبلفوقالكائنةالمستوطناتإحدىتمثلأنهاويظن

الخرائط،ر!عمفىكبيرفضلوللبابلإن.النصعلىيشرف

متساوية.0536إلىالدائرةلتقسيمنظاماطوروافقد

عاموصنعت،العراقنىوجدتطيرتطعةمعروفةخريطةأقدم

علىمطلحبلعلىالكائمةالمستوطاتإحدىوتظص..مق0052

الأودية.أحد

الطولدرجاتمعرفةفيحالياالنظامهذاويستخدم

.العرضودرجات

الرابعالقرنإلىتعودخرائطلإنتاجالمصريونوقام

الأرضيةالمساحةفيتقنيةطورواحيثالميلادقبلعشر

علىالزراعيةالملكياتحدودارإعادةمنتمكنهم

.فيضانكلعقبالنيلنهرضفاف

مجالفيهائلاتقدماحققوافقد،الإغريقأما

تتعلقأنظمةطورواكما،الأرضيةوالمساحةالجيوديسيا

وحجمها؟الأرضشكلفىش!ضاكما.الخريطةبمسقط

علماءأحدوحمسب،كرويةبأنهابعضهمافاعتقد

حزءاتكودالعالمخريطة

الذيالجغرافياكتا!من

الجعرافىالملكىوصعه

كلوديوساليولاى

فىعاشالذيبطليموس

مأ05عامالإسكندرية

الناسعرفوقدتقريما.

حتىخرائطهصالقليل

!يطغأطلسفينشرت

عشرالحاصالقرنلهاية

.الميلادي



35لخريطةا

بدقةالأرضمحيطإيراتومشينيز،ويدعى،الرياضيات

تقريبا.الميلادقبلالثالثالقرنمنتصففيوذلك،شمديدة

بطليموسكلوديوساليونانيوالجغرافيالفلكيويعد

فيعملوقد.القديمةالعصورفيشهرةالأكثرالخرائطي

وجهعلىالميلاديالثانيالقرنمنتصفالإسكندرية

معروفهوماكلالجغرافيعاكتابهفىوأورد،التقريب

وخرائطأجزاءثمانيةمنالكتابويتكون.العالمعنآنذاك

اسمكلإزاءووضع،مكان000.8قرابةتضموقائمة

لرسمإرشاداتفيهأوردكما،طولهوخطعرضهخط

المساقط.مختلف

علميتطورحدث.الوسطىالعمورفيالخرائط

أوروبا،فيالوسطىالعصورخلالالخرائطصنعفيضئيل

أواخرإلىالميلاديالخامسالقرنمنالفترةهذهوتمتد

رسمالأوروبيونبدأفقد.الميلاديعشرالخامسالقرن

بدقةالخرائطهذهوتتميزالبورتلان،خرائطتدعىخرائط

المحاذيةوالأقاليمالمتوسطالبحرسواحلتبينحيثبممتميزة

علىالموجودةالمستقيمةالخطوطوتساعدكبير.بتفصيل

.الاتجاهاتتحديدفيالسفنملاحياللوحاتتلك

العصورخلالالخرائطلإنتاجالفعليالتطورأما

طورفقد.والصينالعربيالعالمفيظهرفقد،الوسطى

ودرجات،الطولدرجاتلقياسطرقاالعربالعلماء

الجغرافيا،بطليموسكتاببترجمةقيامهمبعد،العرض

.الميلاديالتاسعالقرنفىوذلك،العربيةاللغةإلى

كتبكلاعتمدت.العربعندالحرائطعلم

منالكثيروكان،خرائطعلىأساساالعربيةالجغرافية

فيكتابايؤلفونثم،الخريطةبرسميبدأونالجغرافيين

نأذلكعلىدليلوأوضحعليها.وتوضئالمعالمشرحها

صورةكتابهسمى(الهجريالرألغ)القرنحوقلابن

شرحوالكتاب،الأساسهىالخريطةأنأي،الأرض

هـ،033نحو)تالحسنأبوسهرابوصف!وقد.وتعليق

رسمكيفيةالأر!رصورةكتابهأولفىكذلكم(469

والعرضالطولخطوطرسمطريقةبشرحبادئا،الخرائط

والمسلمونالعربالجغرافيونوكان.بطليموسطريقةعلى

لأنبالحروفونصوصهمخرائطهمفيالأرقاميكتبون

بعد.تحددتقدتكنلمالعربيةالأرقامأشكال

منهاالخرائطمنأنواعاوالمسلمونالعربعرفوقد

الخرائطأصحوهيع،الأربصورالمسماةالخرائط

ومنها.والعمليةالعلميةالناحيةمنقيمةوأعظمهاالجغرافية

الفلكبينالربطفياليونانبمذاهبمتأثرأخرنوع

المعلوماتبحمسبوالعرضالطولخطوطورسموالجغرافيا

وسهرابالخوارزميخرائطذلكومثال،الوهميةالفلكية

الإدريسي.خريطةتمثلهثالثونوع.والبيرونىوالبتاني

أصيلةإسلاميةخرائطيةجغرافيةمدرسةأهموكانت

عربيابتكاروهيا!لسالكيين،والبلدانيينمدرسةهي

كابنالعربالموسوعيينأوائلأيديعلىبدأخالص

الكبير،البلدانكتابفيم(082هـ،402)تالكلبي

م(987هـ،266)تواليعقوبيالصغير،البلدانوكتاب

م(298هـ،927)توالبلاذري،البلدانكتابصاحب

سنةنحو)توالإصطخريالبلدانفتوحكتابصاحب

للعالمخريطةرسممنأولوهوم(129هـ،003

الشخصية.والمشاهدةالرحلةأهلمذهبعلىالإسلامي

تكلمالتيالأقاليمخرائطرسممسلمخرائطيأولأنهكما

والربط،الفلكيةمذاهبهمفىباليونانيينيتأثرأندونعنها

كلتبعوقد.والمواضعوالمواقعوالعرضالطولخطوطبين

ولهذأهذا،مذهبهفىالإصطخريالعربالمسالكيين

.الإسلامبأطلسوكتبهمخرائطهمسميت

زيدأبوالبلخىهوآخرجغرافيالإصطخريوعاصر

رسمحيثالأقاليمعمورسميكتاباوضعالذيسهلابن

عبدأبو،الجيهانىأما.بالألوانالإسلاميةالأقاليمخرائط

هـ،03)2للسامانيينوزيروهونصربنأحمدبنالله

بآراءتتأثرلمللأرضخريطةأولواضعفهوم(،419

وتعد.والمسالكالبلدانأساسعلىقامتوإنما،اليونانيين

الخرائطأدقمنم(579هـ،643)تالمسعوديخريطة

(أم...هـ،093)تا!لقدسىخريطةأنكما.العربية

وكانت،كولمبوسعليهااطلعالتيالكبرىالحقيقةتتضمن

أماالتارب.وجهغيرالذيالكولومبيللكشفأساسا

الخرائطفتمثلأم(480هـ،044)تالبيرونىخرائط

م(.579هـ-634سنة)المتوفىفللمسعوديالأرصورة



الخريطه54

أم(.531هـ،845عام)أنجزهاللإدريسيالعالمخريطة

النجوميينالفلكييناليونانيينمذاهببينتحمعالتي

ت)البتانىأن.كماالبلدانيينالمسالكيينالعربومذاهب

تعدخريطةصنعالصابيالزيجصاحبم(929هـ،317

.بطليموسخريطةبعدللعالممفصلةجامعةخريطةأول

رسمهافياتبعلأنه،بطليموسخريطةمنأصحوهى

فيهاوالعرضالطولوخطوط،البسيطالتسطيحطريقة

أساسعلىفعملتبطليموسخريطةأما،مستقيمة

-4)39الإدريسيخريطةوتعد.الخروطيالتسطح

بناءللأرضصنعهاالتيام(165-0011هـ،056

عملا،صقليةملكالنورمنديالثانىروجرطلبعلى

فهيهذا،يومناإلىبدايتهمنالخرائطفنفىمبتكرا

،الورقعلىالأمرأولفيرسمهامجسمةللأرضخريطة

الياب!عليهارسمالفضةمنكرةصورةفيجسمهاثم

مايشبهبسيطاتسطي!سطحهاذلك،وبعد،بالذهب

الأرضلخريطةمسقطعملفيمركاتورعليهجرى

يتطلبهاالتىالرياضيةالحساباتكلوعمل،المبسوطة

الإدريسىأوضحوقدالتسلإةإلىالاستدارةمنالتحويل

فيالمشتاقنزهةكتابهمقدمةفىخريطهرسمفيطريقته

.الآفاقاختراق

فيموجودةمطوعةخريطةأقدمفإن،الصينفيأما

يأتقريبا،أم551سنةكانتالصينيةالعلميةالموسوعة

بثلاثمائةأوروبافىخريطةأولتطبعأنقبلطبعتأنها

الخرائطعلمتطورتبعأوروبا.فيالخرائطعلمتطور

عشرالخامسالقرنفيمهمةتطوراتعدةأوروبافي

اللاتينية،اللغةإلىبطليموسأعمالترجمةأولأ:.الميلادي

وتعيينه،المساقطرسمطرقعنالكشففيساعدمما

منتصففيالطاعةاختراعثانيأ:.الأمكنةلمواقعالمنظم

الخرائطإنتاجأصبححيث،الميلاديعشرالخامسالقرن

نأرغم،متشابهةنسخعدةطباعةأمكنفقديسرا.أكثر

الجغرافيةالكشوفاتعهدبدأثالثا:يدويا.تتمالعمليةهذه

زيادةعلىوعملت،الميلاديعشرالخامسالقرننهايةعند

الخرائط.برسمالشغفوازدياد،بالعالمالمعرفة

العلماءاقتنع،الميلاديعشرالخامسالقرننهايةوفي

،أم294عاموفى.الأرضكرويةبفكرةالأوروبيون

تاجروقامالجديد.العالمكولمبوسكريستوفراكتشف

مدونأرضيةكرةبعملبهايممارتنيدعىألمانيامنملاح

رحلةقبلوذلك،الأوروبيونيعرفهكماالعالمعليها

هذهعلىتظهرألمالأمريكتينفإنوبالطع،.كولمبوس

فعليا.عليههومماأصغرالأطلسيالمحيطمثلتالتيالكرة

صانعوبدأ،الميلاديعشرالخامسالقرناوائلوبحلول

اسمظهروقدالجديد.العالمحرائطهميضمنونالخرائط

ما705عامصنعهاخريطةعلىظهرماأولأمريكا

فالدسيمولر.مارتنالألمانيالخرائطي

الفلمنكيالفلكيالجغرافيوضع،ام956عاموفي

يحملمسقطعلىبناءخريطةأولجرأردوسمركاتور

الملاحةعلىكبيرفضلا!سمقطلهذاوكان.اسمه

الفلمنكيالخرائطيقامام،057عاموفى.البحرية

جينوبدأ.العالمفيأطلسأوللمانتاجأورتيليوسأبراهام

باريس،مرصدفىيعملفلكيوهو،كاسينيدومنيك

القرنأوأخرفيودقةبتفصيلفرنساطبوغرافيةبتمثيل

مائةمنلأكثرالعملهذاواستمر.الميلاديعشرالسالغ

خريطة،هاليإدموندالفلكينشرإنجلترا،وفي.عام

أولالخريطةهذهوعدت،أم686عامالتجاريةللرياح

عنهاليخريطةوتعدا!وية.الأرصادفيخريطة

خريطةأولام007عامللأرضالمغنطيسيةالمجالات

النقاطلربطالتساويخطوطاستخدمتمنشورة

القيمة.متساوية

عشرالسادس:القرونفىالعلماءنشاطانحصر

الآلاتإنتاجفىالميلاديةعشروالثامنعشروالسابع

ومعرفة،الآمكنةقياستقنيةلتجعلالحدشةوالأدوات

دقة.أكثرمناسيبها

الأوروبيوناكتشف.العالمفىالخرائطصناعة

عشرالسادسالقرنينبينماواستعمروهاجديدةبلادا

الحديثة.الخرائطمنالمزيدبذلكفاحتاجوا،والعشرين

اللاتينية.أمريكامسحفيالأسبانالمساحوننشطفقد

جونالكابتنالإنجليزيالمغامرنشر،أم261عاموفي

وهى،الشماليةأمريكافيفرجينيالساحلخريطةسميث

لنيوإنجلاند.خريطةعملكما.إنجليزيةمستعمرةأول

المكتشفرسم،الميلاديعشرالسابعالقرنبدايةوفى

شمالفيواسعةمنطقة،شامبلينديصمويل،الفرنسي

أمريكا.شرقط
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منظمةوهيأم،197عامالمساحةإدارةأنشئت

المساحةإدارةمجلسباشمراف،الخرائطلرسمبريطانية

بعدفيماالمنظمةهذهتحولتوقد.البريطانىللجيشالتابع

قدفيهاالعاملينمنالعديدفإنلذلك.مدنيةمؤسسةإلى

البريطاني،للجي!التابعةالملكيةالهندسةدوائرفيتدربوا

العشرينالقرنمنالستينياتحتىالدائرةهذهأرسلتوقد

حيثبريطانيةمستعمراتعدةإلىوالمتدربينالمساحين

دوراوأدوا،مختلفةمواقعفىالخرائطأقساملمحانشاءقاموا

للسكنجديدةمناطقوتطويرفتحفيوحيويأكبيرا

جونالبريطانىالمساحبهقامماذلكمثال،والزراعة

ولايةمنواسعةممساحاتبمسحقامفقد،أوكسلي

الثانى:العقدينفىوذلكأستراليافيويلزنيوساوث

،المتحدةالولاياتفيأماعشر.التاسعالقرنمنوالثالث

وتعرفالساحلمساحةدائرةام708عامأنشئتفقد

دائرةإنشاءتمكما،الوطنيةالمحيطمساحةبدائرةالان

.ام987عامفيالأمريكيةالجيولوجيةالمساحة

المنظمالبياناتجمعأصبح.الموضوعيةالحرائطتطور

الخرائطيونقامفقد.الميلاديعشرالتامبعالقرنمنذشمائعا

ذإصحتها.مدىودراسة،الجديدةالبياناتهذهبتمثيل

الموضوعيةالخرائطهارنيس،هنريالبريطانىالخرائ!طور

عاملأيرلنداالموضوعيةالخرائطمنمجموعةبنشره

للتعبيراللوندرجةالخرائطهذهاستخدمتوقد،أم837

فىالحجمالمتباينةالسوداءوالدوائر،السكانيةالكثافةعن

السماكةالمتباينةوالخطوط،المدنسكانعددعنالتعبير

المرور.حركةلتمثيل

سنو،جونايإنجليزيالطبيبأعدام،855عاموفي

علمي،لبحثقيمةموضوعيةخريطة،دراماتيكيةوبصورة

لتمثلالنقطةلندنمدينةلضواحيخريطةفياستخدمفقد

فتجمع.السنةتلكفىالكوليرابوباءتوفيشمخصكل

برود،شارعفيللماءمضخةحولالنقطمنكبيرعدد

الوباء.هذامصدركشفعلىذلكفساعد

فيالتقدمساعد.الخرائطوانتاجالحديثةالتقنية

جعلعلى،العشرينالقرنخلالالجويوالتصويرالطباعة

الخرائطفأصبحت،تكلفةوأقليسراأكثر،الخرائطإنتاج

فىالتطورتطلب،العشرينالقرنبدايةففىانتشارا.أوسع

سهلتكما.ملاحيةخرائطإعدادالطرانصناعة

الجو.منواسعةمناطقتصويرالطائرات

الحاسوباستخدامتزايد،نفسهالقرنمنتصفومنذ

المساقط،اعدتحيثكبيرا،تزايداالخرائطرسمفى

الخرائط،تطبعأوترسمالتيالاليالرسمأجصةوضبطت

علىالحالفىفتبدو،مباشرةالخرائطترسمقدأنهاكما

.الشاشات

صنعفيكبيرةمساهمةالفضاءاكتشافوقدم

الكواكبوبعضوالقمرالأرضلسطحالممثلةالخرائط

أجهزةالصناعيةالأقمارحملتفقدالشاسع!.وللكون

منالمرتدةالموجاتبدورهاترسلالتيبعدعنالاستشعار

سطحلرسمالموجاتهذهاستعمالويمكن.الأرضسطح

انتشاروأنماطالمعدنيةالرواسبمناطقوتحديد،الأرض

البيئي،التلوثانتشارأماكنوتحديد،الطيعيةالنباتات

المواضيع.منذلكوغير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السمتزاويةالأطلس

ئرةالطاحيالمساالتصوير

الطقصالتضاريسية

تاريخ،العالمالجغرافيا

)الحغرافيا(والمسلمينالعربعمدالعلومالتحاررخط

الأرضيةالكرةالجويالضغطتساويخط

المستويةاللوحةالدوليالتوقيتخط

جراردوستور،مركاالزوالحط

حةالمساالطولخط

علمالتطجيقية،المساحةجرينتشطولخط

الملاحةالعرضخط

الرادار

فوعالموعناصر

الحرائطأنواع-ا

الموضوعيةالخرائط-حالعامةالمرجعيةالخرائط-أ

التقييميةالخرائط-دلحركةاخرائط-ب

الخريطةقراءة-2

الإحداثياتشبكة-جألخريطهمفاتيح-أ

الجغرأفيةالرسممقياس-ب

الخريطةفهارس-د

الخرائطمساقط-3

()المستويالسمتيالمسقط-حنيالأسطواالمسقط-أ

الأخرىاطسساقط-دالخروطىالمسمقط-!

الخرائطعملكيفية-4

إنتاجهاواعادةالخريطةرسم-جوالقياسالملاحظة-أ

المراجعة-دوالتصميمالتخطجط-ب

تاريخيةنبذة-5

أشلة

العامة؟والحرائطالموضوعيةالحرأئطبيرالاختلافأوحهما-ا

الخريطة؟رسممقياسيظوهالذيما-2

الخامسالقردخلالأوروبافيحدتتالتيالثلاثةالتطهوراتما-3

الخرائط؟صماعةتقدمعلىوساعدتعشر

دقيقة؟مقاييسذاتالمستويةالحرائطجميعتكونلالماذا-4

القطببينماالمسافةمنتصففييقعالعرضخ!هوطأي-5

والحموبي؟الشمالى

من:كلعليهايحصلالتىالمعلوماتما-6

الخرائطي؟بهاليزودواالجويوالمصورواحسحاحالجيوديسيائى
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؟الحرائصأإنتاخفيالحاسو!يستحدمكيمص7

الخرائط؟تطويرفيالر!الحغرافيولىأسهمكيص8

القرلىلدايةفيالخرائطإنتاجعلىالحويةالرحلاتأترتكيرو-9

العشري!؟

(.الحركة)حرائطالخريطةانظر:الطر!.حرلطة

)صورة(.الأرفمىالعالمانظر:.العالمحريطة

ويحلوالشتاء.الصيصب!تماالواقعالفصلالخردف

سبتمبرأواخرفىالشماليالكرةنصففيالخريف

الطقسيستمرولاونوفمبر.أكتوبرشعهريطوالويستمر

فترةفييبدأحيثالقطيةالمنطقةفيطويلاالخريفى

المناطقوفى.البرودةشديدشتويطقسمبكرة

معدومة.أوقليلةالفصليةالاختلافاتتكون،الامشوائية

مارسمنابتداءالجنوبىالكرةنصففىالخريفويحل

يونيو.أوائلإلى

التساقط؟فصلالبلدانبعضفىالفص!!هذايسمى

موسماهوأيضاوالخريفالشجر.أوراقفيهتتساقطلأنه

أجحيراتاتجمدويدل.المحاصيلمنلكثيرالحصاد

تسب!تالتيالثلجيةوالعواصفالطوروهجرةوالجداول

الخريف.فصلنهايةعلىالشتاء

ديسمبر؟نوفمبر،أمحوبربمسبتمبر؟أيضا:انظر

.الاعتدال

نعيم.(م348-؟هـ،822-؟)عىلخزاا

شهير.محدثإمام،المروزيالخزاعىمعاويةبنحمادابن

والحجازالعراقفيمدةوأقام،الشاهجانمروفيولد

الفقيهمعمنهاحم!أنإلىمصرسكنثم،الحديظيطلب

القرآنخلقمحنةفىبغدادإلىالبويطييعقوبأبي

يدفنأنوأوصىنعيمماتحتىبسامراءفحبسا،مقيدين

:ويقال.الجهميةعلىالردشمديداللهرحمهوكان.بقيوده

أخرج.والملاحمالفتنأيضاولهالمسند.جمعمنأولإنه

سننهم.فيماجةوابنوالترمذيداودأبوله

الخزاعى.دعبلانظر:.دعبل،الخزاعي

شجيراتمجموعةمننوعا02لنحواسمالخزامى

فصيلةمنوالخزامى.عطرةوأوراقاأزهاراتحمل،صغيرة

العربيةالجزيرةبلدانبعضفيبرياتنمووهي.النعناع

واسئ.نطاقعلىوتزرعالمتوسطالأبيضالبحروبلدان

09بينيتراوحارتفاعإلىالخزامىنباتاتوتنمو

وضيقة،طويلةباهتةخضراءأوراقولهاسم،أ2و.

يسمىالأرجوانياللونوهذا.اللونباهتةأرجوانيةوأزهار

هذهاسمعلىخزامى

الأزهارهذهتنموالأزهار.

.الساقحولباقاتفي

بعطرهاتحتفظتجفوعندما

طويلة.لفترة

الرومانقدماءكان

هذاأوراقيستخدمون

مياهأضعطيروأزهارهالنبات

النساءوكانت.الاستحمام

دائمايدخرنالماضيفي

الخزامىبينالمجففةالخزامىأزهار

تستخدمبينما.ثيابهن

وفىالمعطرةالمساحيقفيالحاضرالوقتفيالمجففةالأزهار

يستخدمزيتلتحضيرأيضاالأزهارتقطيروشم.الخلائط

العطور.بعضفى

العطر.بمالنعناعأيضا:انظر

البريالنباتانظر:الثويلي.البحريالخزامى

التويى(.اجحريا)الحزامىالعربيةالبلادفى

البلادفىالبريالنباتانظر:.القائمالخزامى

ا!ائم(.ا)الخزا!ىالعربية

(.الصرف)لظامالسباكةانظر:.التحليلحران

الكبير.المائيالحوضانظر:.المكشو!الخزان

وآدابهاالعربيةعلومموسوعاتأكثرمنالأدب!حراف

الكاملوعنوانه،الهجريعشرالحاديالقرنفيانتشارا

عبدهوومؤلفه.العربلسانلبابولب،الأدبخزانة

هـ،أ030عامبغدادفيالمولودالبغداديعمربنالقادر

هـ.ا390عامبمصروالمتوفما

فائقةعنايةمعالنادرةالنصوصمنالكتابمادةتتألف

ماذلكإلىيضاف،ذلكمنمايوردلكلوالتحقيقبالنقد

معانيهاوديان،العربأمثالمنالكتابعليهاشتمل

ولهجاتها.القبائلللغاتوحشدهوأصولها،ومضاربها

الكافية،علىالرضىلشواهدشرحالأدبوخزانة

هذاوصفوقد.العربيةشواهدمنشاهدا579وعدتها

القليل.إلابألممرارهاواللغةالأدبعلومجمعبأنهالشرح

بل،فحعسبالشاهدبيتبشرحالبغدادييكشفيولا

شرحمعلها،تعرضالتيالأبياتقصائدإيرادعلىيحرص

أخبارإلىذلكفىمستطردامحققاشرحامنهاالكثير

العنايةمع،والإسلامالجاهليةفيأيامهاوذكر،العرب

؟"كل

لأبئص
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المسائلفيبرزالشواهد،لشرحالأولبالمقصدالكاملة

كتبأمهاتعلىالاعتمادمعدراستها،مستوعباالنحوية

الشعراء.ودواوينالشواهد،وشروح،ومطولاتهالنحو

التيللكتبثبتاالخزانةمقدمةفيالبغداديساقوقد

ماهوفمنهالها،مصنفا،والتحقيقالشرحفيعليهااعتمد

فىماهوومنهاالشواهد،شروحفىهووماالنحو،علمفي

أشعاردفاتريرحإلىوما،المشكلةالمعانيأبياتتفسير

،الأدبفنإلىيرجعوماوالمجامئ!الدواوينمنالعرب

وأنعسابالصحابةوكتبالسير،كتبإلىيرجعوما

يرجعوماوغيرهه!،الشعراءطبقاتيرحإلىوما،العرب

الأمثالوكتب،اللغويينبأغلاطيتعلقوما،اللغةكتبإلى

آلافأربعةمراجعهفجاوزتوالبلاد،الأماكنوكتب

مقدمةاشتملتكما.ضاعأوفقدقدأكثرها،كتاب

السلطانإلىالسفرهذابإهداءتنويهعلىالأدبخزانة

شارحبترجمةثم،العثمانيخانإبراهيمبنخانمحمد

الاستشهاديصحفيماوكلام،الإستراباذيالرضيالكافية

.والصرفوالنحواللغةفىبه

ومنها،كتبهتواريخإثباتعلىحريصاالبغداديكان

عاممنشعبانغرةفيبمصرتأليفهاابتدأوقد.الخزانة

منوالعشرينالثانيالثلاثاءليلةفيوانتهىأهـ،730

ستالتأليفمدةفتكونهـ،أ970عامالاخرةجمادى

.سنوات

للمرةطبعوقد،الضخمةالكتبمنالخزانةوكتاب

،مجلداتأربعةهـفيا992عامبولاقمطبعةفيالأولى

شروحشواهدشرحفيالنحويةعدالمقابكتابمصاحبا

علىطبعوقد،للعينيالكبرىبالشواهدالمعروفالألفية

فقطثلثهاتمثلأجزاءأربعةمنهاطبعتثم.الخزانةجوانب

تتماهـولم35وأ1347عاميبنالسلفيةالمطبعةفي

بعنايةكسابقتهاناقصةثالثةطبعةوظهرت.الطبعةتلك

الجزءعلىاقتصرتالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخ

عاموذلك،جزءينفيوجاء،بولاقطبعةمنالأول

بعنايةظهرتفقدوالأخيرةالرابعةالطبعةأماهـ.أ347

مشتملةمجلدا،عشرثلاثةفىهارونالسلامعبدالمرحوم

مخزونفيالبحثتيسرالتيوالكشافاتالفهارسعلى

الدفين.كنزهخباياوتكشف،الخزانة

هـ،239بعد-09)0الدينصفي،الخزرجي

الخيرأبيبنعبداللهبنأحمدام(.517بعد-5941

صفي،الساعدي،الأنصاري،الخزرجي،عبدالعليمابن

له.فاضلعالم،الحديثبعلمالمشتغلينأحد،الدين

الرجالأدماءفىالكمالتذهيبخلامةمنها:مصنفات

هـ.239سنةصنفهواحد،مجلدفىويقعمطوعوهو

هذهوتصنع،النافعةالمزينةالأوافيمننوعالخز!

الخزفيةالأوانيأنواعوتتراوح.المحروقالطينمنالأواني

،محترفونخزافونيصنعهاالتيالقيمةالفنيةالاعمالبين

.الهواةيصنعهابسيطةاخرىوأشياءالسجائرونفاضات

،والزهريات،الأكلأوانيإدراجيمكنهذاإلىإضافة

يصنعأنويمكن.الخزفإطارداخل،أخرىمنزليةوأدوات

تنتجأنيمكنكماالمصانعفيكبيرةبكمياتالخزف

منذالخزافونأعطىولقدنوعها.منواحدةخزفيةقطعة

أم(.927)069سونجأسرةعهدمىالصنعصينيةخزفقطعة

الطلاءويضفى.العالمفيالحزفأجملمنالفترةهدهخزفويعتبر

لولاالزهريةهذهعلىالرماديإلىالمائلالأخضراللونذوالزجاجي

رائعا.
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النارفييحرقوهأنقبلللطينمختلفةأشكالأالعصورأقدم

خزفا.ليصبح

العسينآلافإلىالخزفيةالأعمالبعضعهدويرجع

المتاحف.فىجيدبشكلمحفوظاومايزال

المنتجاتمنكبيرةمجموعةإلىالخزفوينتمي

الخزفيةالموادمنوتصنعالسيراميكمتجاتتسمى

وأنابيبالشحذ،وأدوات،والإسمنتالاجر،ومنها

بالإضافةالصناعةفيتستعملأخرىومنتوجات،المجاري

المنتجاتعنالمعلوماتمنوللمزيد.نفسهالخزفإلى

السيراميك.:انظر،الخزفية

الخزفأنواع

الطنيالخزف-أ:الخزفمنمهمةأنواعثلاثةتوجد

الخزفويصنف.الصينيالخزف3-الحجريالخزف2-

وكذلكعليها،يحتويالتيابمزوجةالطينأنواعحسب

لأن،الطينمنالمزيجهذافيهايحرقالتيالحرأرةدرجة

.الخزفوقوةمظصعلىتؤثرهذهالحرارةدرجة

0023عامىلينصئنعتمصريةطينيةزبدية

مصففةصورعليهاوتظهر،.مق003"و

.وتلاللحيوانات

السادسالقرنم!صجرةيونانيةقارورة

المحروقال!نسمصسوعةالميلاد،قبل

ريوتعملفيوتستحدمالمعصمفيتحمل

التطهير.

!محاكضايكرمنفيجطينمنإفريقيرألر

القرن!يصنعليحيريا.فيالقديمهإيميمملكة

.الميلاديع!ثرالتاني

القردإلىيرحلاريحهإيطالىموليقطبق

دقيقهبرسوممزحرل!،الميلاديعحتمرسي!ا!

أبيص.رجاحىطلاءوعليه

4ءبيم!"!

ير!ضئرلاير!قيكا-شين3،

ءلاتر-يملأ-ء؟3!،سلأ3لالأ!-!-!ئنى3رز3!-؟!ع-؟3+؟؟3-س-سير+-لا!شيزص؟

الصينيالخزفمنإنجليزيشايإبريق

ويتميزام،076سنةإلىتاريحهيرحع

الصح.الصينىبالحرفمتاترلتصميم

الحجريالطسمنصئنعتحديثةزهرية

تشكلزهرياتأربعمنتتكونوهيالأليض

.فريدةوحدة
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الاستعمالشابعالخزفمنالنوعهذا.الطينيالخزف

لهذاالصالحةالطينأنواعمنمزيجمنبالأخصويصنع

ىلفيا!نمنالانواعهذهوتوجد.الخزفمنالنوع

منالطنيالخزفالناسمنالكثيرويفضل.العالمأنحاء

عليه.يضفىالذيالألوانالزاهيالزجاجيالطلاءأجل

التيالخزفأنواعكسائرالخزفمنالنوعهذاويحرق

حرأرةدرجةفي،الألوانوزاهىبراقزجاجىبطلاءتطلى

فىتحرقالتيءالخزفمنالأخرىالأنواعأما.منخفضة

الحرارةلانغنىأقلألوانهافتكونعاليةحرارةدرجة

الطنىوينكسرالخزف.الزجاجيالطلاءعادةشلفالمرتفعة

.الخزفمنالاخرىالأنواعمنأكثربسهولةويتشقق

،الخزفمنوثقيلصلبنوعوهو.الحجريالخزف

الخزافونويحرق.الحجريالطينمنمزيجمنغالباويصنع

وتجعل.الحرارةمنعاليةدرجاتفىالطينمنالنوعهذا

لا،السببولهذامصقولأالحجريالخزفسطحالحرارة

الخزف.زجاجيطلاءأيالخزافينمنكثيرعليهيضفي

بعضويشبهالطاييالخزفمنوثقلاصلابةأكثرالحجري

غيرأحمر،إنهإذ،الطنيوالخزف،الصينيالخزفأنواع

.عبرهينفذأنللنوريمكنولاشفاف

أنواعأكثرالصينيالخزفيعتبر.الصينيالحزف

الصيني:الخزفمننوعانهناك.ورهافةصفاءالخزف

حرارةدرجةفىويحرقالعجينةصلبالصينيالخزف

الأوانييضمالذيالعجينةناعمالصينيوالخزف،عالية

منخفضة.حرارةدرجةفييحرفوالذيالصينية

يحتويخليطمنالصينيالخزفالخزافونويصنع

)سليكاتالفلسباريسمىومعدن،الصوانعلى

أبيضطينوهو،الكاولينمنكبيرةوكمية(الألومنيوم

الخزفمنعبرالقطعةينفذأنللضوءويمكن.ناعم

.الخزف،الصيني،الكاولينانظر:.الصينى

الخزفصنعطريقة

الطينتحضير-ا:الخزفصنعفىمراحلأربعهناك

زجاجىبطلاءالطينزخرفة3-الطينتشكيل2-

.الحرقعملية-4

وأبأيديهمبعجنهالطينالخزافونيحضر.الطينتحضير

وأملسناعماالطينيجعلمماالالاتبعضباستخدام

حدوثإلىتؤديقدالتيالهوائيةالفقاعاتعلىويقضي

.الحرقعمليةأثناءالفنيةالأعمالانشقاق

فيهتستعملبعضهاشتى،بطرقيتم.الطينتشكيل

الطينقرصتشكيلفيهايتمالطرقوأسهلفقط.اليدان

فيالمبتدئينمنوالكثير.فيهالمرغوبشكلهيأخذحتى

تسمىزبدياتلصنعالطريقةهذهيستعملالخزفصناعة

أليدينلاستعمالأخرىطريقةوهناك.المقروصةالأواني

الطينمنكتلةفيهاتنحتحيثالصلبالتكوينتسمى

ما.شكلفى

الحبال-ا:وهىأربعالمعروفةالخزفتشكيلوطرق

طريقة-4القوالبطريقة3-الشرائعطريقة2-الطينية

،اليدانفيهمافتستعملالاوليانالطريقتانأما.الدولاب

خاصة.أجهزةإلىمنهماكلفتحتاجوالرابعةالثالثةوأما

نآفىالطرقهذهمنمزيجاستعمالالخزافويستيم

شايلبرادالعامالهيكليصنعأنمثلا،له،يمكنواحد.

مقبضصناعةفييديهيستعملوأن،خزافدولابعلى

وصنبوره.البراد

فيوأسهلهاالطرقأقدممنهى.الطينيةالحبالطريقة

منهقطعةالخزافيسطح،الطينتحضيربعد.الخزفصناعة

فيفيكررالطينمنشبقىماأماالإناء.قاعدةمنهاليصنع

القاعدةالخزافيستعملثم،طويلةطينيةحبالشكل

الأخرىفوقالواحدة،الطويلةالحبالهذهليلفكأساس

كيبعضإلىبعضهاالشرائطربطويجب.لولبيشكلفي

منطبقةكلالخزافويلصقمتماسكا.قوياالإناءيصبح

الطينةتسمىلزجةمادةبوساطةتليهابالتياللولبيةالشرائط

الماءبإضافةللربطتستعملالتيالمادةهذهوتصنع.السائلة

قطعةمنالداخليالجانبدائماالخزافونويملس.الطينإلى

أحيانايملسونكماالطنيةالحبالبطريقةمصنوعخزف

الخزفية.القطعةتصميمحعسبالخارجيالجانب

منالطريقةبهذهالخزفيصنع.الطينيةالشرائحطريقة

سميكةشمرائحالخزافويكونمسطحةطينيةقطعة

يسطحهاوبيديهعليهيضغطبأن،الطينمنومسطحة

واحدةطينيةشريحةالخزافيستعملثمدحراجة،بوساطة

لتكونالقاعدةجوانبعلىأخرىشرائحويضعكقاعدة

القطعةجوانبولتكونبعض،معبعضهاقائمةزوايا

السميكةالشرائحيلصقثمصنعها،ينويالتيالخزفية

الطنيةبالشرائحالعمليصعب.وقدالسائلةالطنةبوساطة

الخزافيتركقدولهذا،الحجمكبيرةكانتإذاوخصوصا

معا.ربطهاقبلقليلالتجفالشرائح

قطعلإنتاجالطريقةهذهتستعمل.القوالبطريقة

كبيرعددلإنتاجطريقةوهناكبعضا،بعضهايشبهخزفية

وتتمثل،الردغيةبالسباكةتسمىالمجوفةالخزفيةالقطعمن

جزءتركثمقالبفيالسائلةالطينةصبفيالتقنيةهذه

الموجودةالسائلةالطينةباقىيصب،دقائق.وبعديجفمنه

القالببجوانبمنهالتصقماتاركاالخارجإلىالقالبفي

ويمكن.مكتملةخزفيةويصئقطعةيجف،فترةوبعد

المزدوجةالقوالبباستعمالالقولبةعمليةتتمأنكذلك

الخزافويضع.قطعتينمنمكوناالقالبفيهايكونالتي
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شائعةطرقتلاتوهناك.المجالهدا!يالعديدةقال!إإحدى!ستعما،يش!طهض،ويحصرهالط!!الحرا!يحتارأولا،الخزفصنعطريقة

دصفيافىورا!ضافىافيحرقأحيراتملاع!،رحاحيبطلاءالحزا!صايصليهالط!!،يحروأدولعد.هأدطموصو!ة

صلالة.أكترلتصبح

قاعدةتتضم!عح!!الطينيةالحبالطريقة

زئرص!أ!يميةاالحبالتلصتمالطيرم!

تملصردلكلعدث!ا.!عصفوقبعفحها

مدعض.دعضهاالطبقات

الحرافيقطع.الطينيةالشرائحطريقة

لعضهايلصقهافيأوأيأ،ثراثإلىالصينا

تس!ىسائلةطيةلوساطهببعص

السليب.

فيالعحائلةالطيمةتص!.القوالبطريقة

القال!،لىاط!!اهداتحصلبوعدماا!."ضا

يمتحث!ا.القال!خارحإلىممهتبقىمايص!

الحزفية.القطعةمهوتخرحا!ال!ا

حتىمعاعليهماويضعط.أعالبامنالقطعتينبينالطين

فيه.المرغوبالشكلالطينيأخذ

دولابفيهايستخدمطريقةهي.الدولابطريقة

معدنيةقطعةمنيتكونجهازالدولابوهذا.الخزاف

أثناءعليهاويشكلالحزافيديرها،ومسطحةمستديرة

ال!ربائي،التيارتستخدمالدواليبومعضمأ.الدورانهذا

دواسة.علىبرجلهالخزافيضغطحينماوتدور

وأإبهاميهالخزافيدخل،الدولابيدوروعندما

هذه.بسرعةيدوروهوالطينوسطفيالأخرىأصالعه

ومخخفض.الجوانبسميكإناءإلىالطيماتتحولأسمليةا

يرغبهالذيالشكلالجوانبإعطاءالخزافويستيم

وهوخارجهوالأخرىالإناءداخليديهإحدىبضغط

الدود!ب.بسرعةيدور

يمكن(.)التزجيجالزجاجيبالطلاءالطينزخرفة

علىأصابعهمبضغطمشغولاتهميزينواأنللخزافين

.خطوطشكلفيعليهخدشاتبإحداثأواللينالطين

باستعمالالخزفعلىمعقدةأش!ظلرسميمكنهمكما

بينمن،الحرقعمليةأثناءالحرارةتتلفهالاملونةمواد

علىالخزفصنع

الحزافدولاب

علىالدورادممكنهاأس!والةمنالدولا!وشكولىالخز!.دشلا!بوساطةالقدبمةالعصورمدالحردصالاسصح

اليدادتستعملكما،الكهربائىاخيارابوساطةأودواسهعلىلقدمهدوسااررولا!االحرا!ويديردوار.محور

المطلول!.الشك!!الطينلإعطاءمحتلمةحركاتفيالأصابعوا

علىالحرافسديرهاطينيةكتلة

ويدح!طيملسهاحيرفيدولا!

الطينيةالكتلةقمةفيإبهاميه

تجويفها.بقصد

بسح!تشكيلهايتمالحواف

يضم.أعلىإضالطين

لتثبيتإلهاميهالخرا!ت

.الدس

أداةلوساطةيحمعالزائدالطين

نأولعدالصورةهدهفي!صما

الإ،ءصعمنالحرال!يحتهي

سكين.أوسلكدوساطةير!عه

ويمل!يلونالمكتملالطين

الطلاءبوساطةويقوى

فرلى.فىوالحرقالزجاجى
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والطينالزجاجيوالطلاءالميناءذكريمكنالمواد،هذه

السائل.

حيثالخزفيةالقطعخدلتقالزخرفةأنوأعبينومن

خزفيةقطعةعلىالملونةالمادةمنرقيقةطبقةالخزافيضع

الطقةلخدشحادةأداةيستعملثم،مختلفلونذات

علىرسمايشكلبأنللونليسمحالخارجيةالملونة

بعدجذابةزخارفيحدثواأنالخزافونويستطجع.السطح

الطلاءيستعملولا.الألوانمختلفةبموادالخدوشملء

الخزفلتسطيحأيضايستعملبلفقط،للتزيينالزجاجي

طوروقدللماء.حافظايكونبحيثمسامهولإغلاق

كما،الزجاجىالطلاح!منعديدةوألواناأنواعاالخزافون

وأ،بصبهأو،الفرشساةكاستعمالششىبطرقيضعونهأنهم

.الخزفعلىرشه

يحرقهازجاجيبطلاءالخزفيةالقطعةتطلىماوبعد

طليهقبلالخزفأنواعبعضحرقويجب،الخزاف

المرة)وهذهطليهبعدثانيةمرةوحرقه،الزجاجيبالطلاء

الخزفمنقليلةأنواعبعضوهناكالطلاء(.لحرق

.المحروقالطينانظر:.الحجريالطينبينهامن،لاتطلى

صلباالخزفتجعلعمليةهي)الحرق(.الشيعملية

وتجعلهبالطينيلتصقالزجاجيالطلاءتجعلكما،وتقويه

التنور.أوالفرنفيالخزفيحرق.كذلكصلبا

تاريخيةنبذة

منزليةكأدواتالخزفاممتخدم.القديمفالحض

يصنعونالعالممنكثيرةأنحاءفيالناسوكان،بسيطة

أولفكانواالمصريونأما..مق000.11عاممنذالخزف

كما..مق0003حواليفيالخزفبطلاءقاممن

إلىالأدنىوالشرقمصرمنألخزفصناعةانتشرت

المتوسط.الأبيضبالبحرالمحيطةالمناطق

جزيرةسكانكانالميلاد،قبلعشرالسابعالقرنوفي

منقوشةبأشكالمزخرفاجميلاخزفايصنعونكريت

الخزفصنعفىالكريتيينطريقةوأثرت.الحيوأناتبصور

القدامىاليونانيونوكان.اليونانيالخزفعلىوزخرفتها

بالحيوية.مفعمةبرسوممزخرفاأنيقاخزفايصنعون

العالممنأخرىنواحيفيمختلفةشعوبوطورت

وأمريكاالشماليةأمريكاوفى.الخزفوصنعالزخرفةمهارة

.الخزفصناعةالحمرالهنودقبائلمنالعديدطور،الجنوبية

والماياالإنكاجميلاخزفاصنعتالتيالقبائلبينومن

والبوابلو.

فىمتقدماأسلوبانوكمملكةخزافوطورإفريقيا،وفي

وكان.الميلاديالسادسالقرنبحلولالخزفصناعة

القرنوبين.للتزيينواقعيةخزفيةرؤوسصنعاختصاصهم

استعمل،الميلاديالعاشرالقرنومنتصفالميلاديالسالغ

لتماثيلكنماذجخزفيةتماثيلوبنينإيفيمملكتيفنانو

.كبيرةمعدنية

الخزافدولابباستعمالابخزافونبدأ،الصينوفي

.م(.!تى2701-0051)حواليشاجأسرةعهدفي

تانغأسرةعهدفيالخزفصناعةالصينيونالخزافونواجاد

أسرةعهدفيالخزافونجربكمام(،709-)618

الخزفمنعديدةأشكالأأم(927-069)لممونج

الخزافونوصنع.الزجاجيالطلاءمنمختلفةوأنواعا

الرائعة.الخزفيةالأعمالبعضالقدامىالصينيون

فيالصينيونبدأ،الميلاديعشرالثالثالقرنوفي

هذهخزافوفمزج،الأدنىالشرفبلدانإلىالخزفتصدير

أشكالأوطورواالخاصةبأساليبهماالصينيينأ!ماليبالبلدان

نتجتالتيالجديدةالأشكالبينومن.جديدةوتصاميم

زاهيزجاجيطلاءذيالخزفمننوعالمزخ!هذاعن

.خزف،ا!ليوليقانظر:.الميوليقيسمىالألوان

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيالخزف

فيحدثتبتطوراتالفترههذهخزفتميزالميلادي!.

فيالأدنىالعثعرقدولبدأتإذالجديد،والعالمأوروبا

الميوليق،ذلكفيبما،الخزفيةمنتجاتهامنالكثيرتصدير

أوروبا،فيالخزفصناعةمراكزفقلدتأوروبا.إلى

هذهأنكما،الأدنىالشرقمنتجاتإيطاليا،فىوخاصة

صنعفىبهاخاصةجديدةأساليبأدخلتقدالمراكز

كالزلئالميوليقمنأنواعالأساليبهذهبينومن.الخزف

فخار.،فاينس،الديلفتانظر:.المصقولوالخزف

أولبوتجرفريدريكيوهانأصبح،ام807سنةوفى

كانإذ،الصينيالخزفصنعطريقةيكتشفأوروبي

صئالخزفسرالاخرينمشاركةيرفضونالصينيون

مصائالأوروبيونالصناعيونأنشأأنوبعد.الصيني

الخزفصنعطريقةبسراحتفظوا،الصينيالخزفلإنتاج

هذهبينومن،الخزفصناعةعلىالأوروبيةالأوانيوأثرت

سافر،وخزف،مايسنخزفذكريجدرالخزفيةالأواني

سورسستر.وخزفالوجوود،وخزف

عشرالثامنالقرنأواخرفىالإنجليزالخزافونوكان

القرنأوائلوفيصناعيا.الخزفإنتاجبدأمنأولالميلادي

المنتجةالدولقتصدرإنجلتراكانت،الميلاديعشرالتالمح

منأكبركميةالخزفيةالقطعمنتصدرتزالوما،للخزف

يصنعونالإنجليزالخزافينبعضيزالوما،أخرىدولةأية

تقليدية.بوقالخزف

الورشخزافىيسمونالذينالخزافونهؤلاءويشتغل

.صغيرةمجموعةضمنأووحدهم،الفنانينالحزافينأو

.والزبدياتكالأكوابمنزليةأوانيمنتجاتهموتضم
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هذهتطورت.الخزفعمنعفيالحديثةالأساليب

لرغبةنتيجةذلكوجاءالعشرينالقرنفيالأساليب

هذهأيامناوفى.شخصىطالغذاتأوانعملفىالخزافين

كانتالخزفلصنعطرقاالورلقخزافيمعظميستعمل

والتاسععشرالثامنالقرنفيالصناعيةالثورةقبلتستخدم

صئالخزففيتحدثالتيالتطوراتأما،الميلاديينعشر

إلىماتصلسرعانفإنهاالعالمفىمكانأيفىوتصميمه

خزافيها.علىوتؤثرأخرىأنحاء

فىالناسأظهر،الميلاديالعشرينالقرنأوائلومنذ

كهواية،الخزفصنعفياهتماماالعالممنشتىمناطق

متخصصةمدارسإلىيذهبواأنالهواةويستإإلخزافون

تشجككما،الحرفةليتعلمواالخزفلصناعةورش!وإلى

مشجاتهمعرضعلىوالمحترفينالهواةالخزافينالمعارض

بينهرا.فيماالأفكاروتبادل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المحروقالطينالتاريحقبلماشعوبالبايرومترية

الميناالمورسليرأواني،الصينيالبلاط

سرةأ،ميجالحزف،الصيهىصرةأ،لغتا

سىالهندلنمطاالط!الححريلحز!ا

حردص،لوجوودالطيراميكلسيراا

لموفموعاصرعا

الخزفأنواع-ا

الصيمىالحزفحالطينىالخزل!-أ

الححريالحز!ب

الخزفصنعطريقة-2

الرحاحىبالطلاءالط!!رخرفة-حالطيرتحضير

)الحرق(الشيعملية-دالطينتشكيلل!-

تاريخيةنبذة-3

عديم،المحكمالفخارمننوعالحجريالشسز!

وفيالمطاعمفيالحجريةالخزفيةالأوعيةتستعمل.المسام

الموادلتخزينالمصانعوفيالأطعمةلتخزينالحقول

لصناعةأيضاالحجريالخزفيصلح.الكيميائية

يستعمل،ذلكعنفضلا.المتينةوالأنابيبالأطباق

الفنيةالقطعوبعض،تماثيللتشكيلالمادةالخزافون

منخليطبتحميصالحجريالخزفيصنع.الأخرى

فالحرارةجدا،عاليةحرارةدرجةعندخاصصلصال

تحتاجلاولذلكولامعا،مصقولأالحجريالخزفتجعل

لطلاء.المادة

القرنخلالالصينفىمرةلأولالحجريالخزفصنع

الراين،نهرمنطقةفىإنتاجهوتركز.الميلاديالخامس

جونالخزافبدأعندما،أم671عامحوالىحتىبألمانيا،

إنجلترا.فىصناعتهدوايت

الخزفيالقطهذاصع.الحزفسفيهمرغوبدوعالحجريالحزف

الجرةأمالمحانجلترا.شايرمحتالوردفيام574عامحواليبالملجعالمصقول

تاريخهاويعودالأمريكيةالمتحدةبالولاياتكولكتيكتولايةسفهي

.الميلاديعشرالتاسعالقرلىاوائلإلى

القرنخلالفرنسافيشائعاالحجريالخزفأصبح

يسمىوكان،الخزففنانيبينالميلاديعشرالتاسع

.غري

.الخزفأيضا:انظر

الزحاح(.)أنواعالزجاج:انظر.جىالزجاالخزها

.الخزف،الصينيبمالخزفانظر:.الطيئيالخز!

الخزف)أنواعالخزف،الصينيانظر:.العظميالخز!

(.الصيني

-838هـ،311-)223بكرأبو،خزيمةابن

صالحبنالمغيرةبنخزيمةبنإسحاقبنمحمدم(.239

الأئمة،إمام،الإسلامشسيخ،الفقيه،الحجةالحافظبكر،ابن

التصانيف،صاحب،الشافعيالنيسابوري،السلمىأبوبكر

الحديث.علماءأبرزأحد

بهيضربصارحتى،والفقهبالحديثحداثتهفىعني

،والعراق،الشامإلىرحل.والإتقانالعلمسعةفيالمثل

رألبم:النيسابوريأبوعليالحافظعنهقال.والجزيرةومصر،

راىوقدهذامثليقول:الذهبيقال.خزيمةابنمثلأحدا

النطر.معدومثبتا،إماماكان:الدارقطىوقال.النسائي

يحفظمنالأرضوجهعلىرأيتما:حبانابنوقال

حتىوزياداتها،،الصحاحألفاظهاويحفظ،السننصناعة

وصلتفقط.خزيمةابنإلآعينيهبينكلهاالسننكأن

صفةوإثباتالتوحيدمنها:مصنفا،041إلىمصنفاته

خزيمة.ابنصحيحالمسمىانحتصرمختمربمالرب
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بصورةويستعملالشائعةالخضراواتمننوعا!ى

غيرطازجا،عادة،الناسويأكله.السلطاتفيرئيسية

عديدةغذائيةأنظمةمنجزءاالخسويشكل.مطوخ

)سمعرات(حراريةطاقاتعلىيحتويلأنهالوزنلضبط

يحتويأ.وفيتامينوالحديدبالكالسيومالجسمويزود،قليلة

فوقللأرضملاصقةتنموكبيرةخضراءأوراقعلىالخعر

بوصفهمهمةمرتبةألخصويحتلالقصر.بالغةسيقان

منهويزرع،العالممنكثيرةمناطقفيمنتشرامحصولأ

تكونأنويحتمل.عدةأنواعاالمنزليةالحدائقأصحاب

القرنمنتصففارسبلادفيبدأتالمبكرةالخسزراعة

الميلاد.قبلالسمادس

خسأ-:رئيسيةأنواعثلاثةللخس.الخسأنواع

الملعقي.الخسأوكوسخس3-الورقخس2-الرأس

مشكلةالنبتةمركزحولتتحليأوراقله.الرأسخس

خسأوالمجعد،الرأسفخس.الشكلكرويرألما

سريعة،العصارةوفيرةوأوراقمتماسكرأسذوآيسبرج

أقلالخسمنالنوعهذاأنالناسبعضيجد.التهشم

مماأكثرلتجعدهيمتدحولكنه،الأخرىالأنواعمننكهة

اخرين.أناسعندلمذاقهيمتدح

منبدلأكثيفةورقيةكتلةمنيتألف.الورقخس

نوعأييزرعونمماأكثرالحدائقأصحابيزرعه.الرأس

إلا،اللونفاتحةخضراءأوراقعلىالنوعهذايحتوياخر.

مذاقها،أجلمنطورت،اللونحمراءمنهاقليلةأنواعاأن

شكلويتنوع.السلطاتعلىتضفيهالذيالجذابولونها

.الورقلخسالمتعددةللأنواعتبعاالشمعيةالمجعدةالأوراق

منتصبا،طوليا،ينمو.الملعقيالخسأوكوسخس

نأيمكنولكن،غضةوأوراقهالداخلنحوأوراقهوتنثني

فإن،السببولهذا.الشحنخلالبسهولةالتلفيصيبها

أعلىأنهمنالرنحمعلى،الخسأنواعبينانتشاراأقلزراعته

.سواهمنغذائيةقيمة

الكرفسخس:تتضمنوهي.للخسأخرىأنوإع

والمذاقالشكلىحيثمنيمثلفالأول.البريالخسو

منهطورتالذيالثانيوأما.والخسالكرفسبينأتحادا

المناخذاتالمناطقفيفينمو،للخسالحاليةالأنوأعجميع

العالم.أنحاءمختلففياللطف

بصورةالتجاريالخسأنواعأغلبتنمو.الخس!و

بعضأمام.24و21بينحرارةدرجاتفيجيدة

!ف،المنزليةالحدائقزراعةأجلمنطورتالتيالأنواع

موسمالاويعتمد.م27منتقربحرارةدرجةفيتوجد

فيبذر.زرعهالمرادالخسونوعالمحليالمناخعلىزراعته

جنيهأجلمنالربيعفيالخسالتجاريينالزراعبعض

منالشتاءأوالخريففيآخرونويبذره،الصيفخلا!

الربيع.فيجنيه?أجل

التجاريونالخسزراعيبذر.الزرعوأساليبالغرس

منهميعيشونالذينبعضويلجأ.مباشرةالحقلفيالمحصول

فىانتجتالتيالشتلاتغرسإلىالباردةالمناطقفي

بذورتنبت.بالصوباتالمعروفةالخاصةالمحميةالبيوت

ينقلها،ذلكبعد،أيامأو.6بينتتراوحمدةفيالصوبات

الشتلاتانتزاعيجري.الحقولفيللغرسالحدائقزراع

الشتلاتبينالأبعادتصبحأنإلىوالمتلاصقةالمتجاورة

تصبحأنبعدحنيهيجدأالخس

ذلكعند،متماسكةالرؤولر

ثم.الرؤوسالمزارعوديقطع

تأحذهاثم،صناديقفىيضعونها

نفقإلىالصناديقشحنسيارة

فيالسوقإلىنقلهقبلمبرد،

تبريدها.سبققدعربة
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اعنوأ

لخسا

عاأدومنل!ضيرالأماصيةاالم!صداتسالحصيعتبر

حيتم!الحسصالمتعددةالأنواخوتختلصالسلطة

الأدواعدعفريليوفيحا.والبميةوالطعمالشك!!

الخس:م!التائعة

الح!س!لوعآيسرخض

سحعدة.راة!1لأالكرلى

!ءنهع!-!ما!برلى

!،س*-*س؟،-،

ا!!مل!!أص!

شرا!ألحرمةقلى:ددورقيخ!

أئجش

-!

أ!ث!!

دكثة!كهصالكرفسحس

الكرص.

اح!صلىاالح!س!عترهدض

حرئا.!فوي3لارألمه

،،بر

!!!ء

مححنحمهراوأ.د:كوسح!

انداققيحلبحشحة

!!!سهبؤ*صل!ك!-

الحصرةعا!ةأشراقدوص!ض

لاعمةصسيرقحرءش!،!عرتمو

بغرسالحدا!ت!زراعمنالعديديقوم.سسم25حواليالمتبقية

محصوليستنبتأنالمناطقبعضفيويمكن.الشتلات

المحمية.البيوتفيكاملةبصورةالشتاءخس

التربةسطحعندوالتس!يدالتعشيبيجريأنينبغي

الضحلة.الخسبجذورالضرريلحقلئلامباشرةتحتهأو

ثابتة.بصورةوالسمادبالماءشتزويدهالخسيحتاجكما

عندالرؤوسبقطعالخسالزراعيجني.الخسجني

ويجمع.تالفةأوميتةأوراقأيةإزالةتجريثم.التربةسطح

أثبتفيالأوراقتكونعندماكوسوخسالرأسخس

غرسمنيوما9.إلى07نحولعدأيحالاتها،

عندماجمعهفيمكنالورقخعرأما.للنوعتبعا،الشتلات

زراعبعضيجرد.فيهالمرغوبالحجمتبلإلأوراق

يمكنونبحيث،أوراقهبعضمنيومياالخسالحدائق

الأوراقوتحتويالنمو.فيالاستمرارمنالمتبقيةالرؤوس

علىحجماوالأكبرالداكنةالخضرةذاتللخسالخارجية

.اللونالباهتةالداخليةالأوراقتحتويهمماأكثرمغذيةمواد

نأوينبغى،بسرعةالخسيتلف.والشحنالتعلدب

فيالعماليقوم.قطعهبعدفوراويشحنويبرديغلف

منمفرغمكانفيوتبريدهبتعليبهالخسمزارعأغلب

فيالخستغليفيتمثم،نفسهالحقلداخلأ!واء،ا

خاصة،مبردةشاحنةفيتوضعالمقوىالورقمنصناديق

يقاربماإلىفيهاالخسحرارةدرجةتخفضحيث

منطبقاتبينالخسيعبأ،المزارعبعضوفيالتجمد.

علىوتحمل،خشبيةأقفاصداخل،المهروسالجليد

لنقلهاالحديديةالسككعرباتفيأو،المبردةالشاحنات

.السوقإلى

الخسأمراضتتضمن.الحشراتوآفا!الأمراض

الزغبى،واليرقانالزغبى،الفطريالعفنالرئيسية

الكيميائيةمإلمعالجةزراعيةدورةاتباعإن.الحضنوسقوط

هوأخرمرضوهناك.الأمراضهذهمنععلىتساعدللتربة

وأالزائدةالحرارةتسببهأنيمكنأسذيأالرأساكتواء

المرضتقاومالخسمنأنواعاالعلماءطوروأغد.اشطوبة

مثلحشريةآفاتوهناك.وفولتنمينيتونوعيمثلالمذكور

تدمرفهي،القارضةوالديدان،الملفوففراشةويرقةالمن

هذهأغلبعلىالسيطرةيمكنولكن،ودمموقهالخسأوراق

الحشرية.بالمبيداتاللافات

العربيةالبلادفيالبريالنباتانو:الأصعر.الخس

اللأصعر(.)الحس

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الشائكالخس

الحتمائك(.)الحص

وشاعرمؤلفأم(.325-1)253أميرحسرو،

كاسرو.أحيانااسمهويكتب،لغاتعدةيجيدكانهندي

حالياالمعروفة،إيتاهمقاطعةفي،بتياليتدعىبقريةولد

العربيةويجيدبطلاقةالفارسيةيتكلمكان.برادشأترباسما

منالعشرينبلغوعندما.الهنديةاللغةكإجادتهوالتركية

كثيربرعايةتمتعالمميز.وصوتهالأدبيةببراعتهاشتهرعمره

والأشعارالعاطفيةوالرواياتالقصصألف.الحكاممن

قصائدةومازالتفارمميا-هندياوجفمعجياوالأحاجي

.الانحتىالهندفيمحبوبة

خسرو.ملاانظر:.ملاحسرو،
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خسرو.عرنا:نظرا.صرئاحسرو،

القمر(بميتحرك)كيصالقمرأنظر:اوو.ص!

.والخسوفالكسوف

العظمفيالخممسةالأجزاءمنناتئجزءالخشاء

خلفالجمجمةجانبعلىيقعو.الجمجمةفيالصدغي

المرءبهايشعرأنيمكنالناتئةالعظمةوهذه.مباشرةالأذن

.مباشرةوتحتهاالأذنخلفالصلبةالمنطقةفي

الإسفنجمثل،مساميةعظمةالناتئةالخشاءوعظمة

وهيالخ!ثاء،خلاياالمجوفةالأمماكنأوالمسامهذهوتسمى

إلىشخصمنوالعددالحجمفيكبيرااختلافاتختلف

يسمىالشكلمنتظموغيرأكبربتجويفتتصلوهىاخر.

فىالتجويفهذاويفتح.التجويفأوالطبلىالتجويف

فيالوسطىللأذنالخاطىالغشاءويمتد.الوسطىالأذن

مرضإصاباتوتنتشرالخشاء.وخلاياالطبليالتجويف

تصيبأنويمكن،القنواتهذهخلالمنالوسطىالأذن

العدوىهذهعلىالأطباءويطلق.بالعدوىالخشاءخلايا

الخ!ثاء.التهاب

خلايالأنخطراالخشاءالتهابيكونأنويمكن

ومنمه!ةأعصابومنالسمعأعضاءمنقريبةالخشاء

بالعدوىالخشاءفإصابة.الوداجىالوريدومنالمخلحاء

أيضا.الأعضاءهذهإلىتنتشرأنيمكن

التمخطمنالخشائيالالتهابيحدثأنالممكنومن

عندمغلقتينالأنففتحتيالإنسانجعلفإذا.خاطئةبطريقة

دأخلإلىالحلقمنبقوةالميكروباتتدفعفقدالتمخط،

تصلالقنواتوهذهاستاخيو،المسماةالسمعيةالقنوات

منالشفاءيتموقد.الوسطىبالأذنالأنفمنالخلفيالجزء

قدالخطيرةالحالاتولكن.الحيويةبالمضاداتالخشاءالتهاب

الحيوية.المفاداتانظر:.جراحةإلىتحتا!

مجموعةمنعضوأيعلىيطلقاسمالخشاشة

العناكبأشهرها.الصغيرةبالحشراتالشبيهةالأحياء

للخشاشاتليس.والحصاداتوالعقاربوالسوسوالقراد

رئيسيينجزءينإلىأجسامهاوتنقسم،كالحشراتأجنحة

اندماجمنيتكونالذيالصدريوالرأسالبطنهما:

رئيسيةأجزاءبثلاثةالحشراتتتميزبينما.والرأسالصدر

منأزواجأربعةوللخشاشات.والبطنوالصدرالرأس:هي

قرونللحشراتبينمااستشعار،قرونلهاوليسالارجل،

الأرجل.منأزواجوثلاثةاستشعار

بينمالمجراوحالبسيطةالأينمنعددللخشاشات

وعلى.أينبلافصائلهاوبعض،أزواجولمستةواحدزوج

عديدةأعينوهيهركبةأعينلهاليس،الحشراتعكس

بوساطةأنواعهابعضتتنفس.الواحدةالعينفيمتداخلة

بجهازالأخرىأنواعهاوتتنفس،كالحشراتهوائيأنبوب

أكياسوهى.التنفسرقائقتسمى،كالرئتينتنفسى

فتحاتبالهواءيصلهاالبطنتجويففيتوجدصغيرة

تشبهغشائيةرقائقمنطبقاتعدةكيسوبكل،صغيرة

الفتحاتخلالمنالأكياسإلىالهواءينفذالدفاتر.أوراق

التنفسرقائقبينالمتدفقالدمويمد،الخارجية

بمالجهازينبكلامزودةالخشاشاتمعظم.بالأكسجين

التنفس.ورقائقالهوائيةالأنابيب

معينةأنوأعوثمة.للإنسانمؤذيةالخشاشاتبعض

دميمتصوبعضهالدغا.أوعضاالإنسانتسمممنها

غير.خطرةلأمراضحاملايكونوقد،والحيوانالإنسان

أخرىعديدةوأنواع،والحصاداتكالعناكببعضهاأن

.الضارةالحشراتتأكللأنها،للإنسانمفيدة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العقر!السوداءالأرملة

المسحورالبابعنكبوتالخارقالبرغوث

القرادةالتارنتلا

الماشيةقرادةالحصاد

القملةالمفصليالحيوان

العنكموتيالسرطان

الأشجارقلفتحتتوجد،صلبةجامدةمادةالخشب

الخواصأدتوقد.النباتاتمنذلكوغير،والشجيرات

جعلهإلىالكيميائيتركيبهإلىبالإضافةللخشبالطبيعية

آلاففيالخشبويستخدم.الطيعيةالمواردأهمأحد

الأدوات،الأثاثالبناء،:أخشابومنها،المنتجات

الحديديةالسككراقدات،الموسيقيةألالات،الرياضية

الخواصساعدتوقد.الورق،النباتيالفحم،السلوفان

قويفهوالبناء،أعمالفىدخولهعلىللخشبالطبيعية

يصدألا،جيدةعازلةكمادةويستخدم.المعالجةوسهل

الخشبولكن.الصلبخلافعلىالعاليةالحرارةويقاوم

بهايتشبعأويفقدهاالتيللرطوبةتبعاويتمددينكصش

بالشكليعرفومختلفمميزنموذجخشبقطعةولكل

مرغوباعنصرايعدالبنيويالشكلهذاأنوالواقع.البنيوي

الأثاثصناعةفيالمستخدمالخشبوبخاصةفيه،

الفاخر.الخشبمنتجاتمنذلكوغيروالمكاتب

والكيميائيةالطبيعيةالخواصالمقالةهذهتناقش

واستخداماتهالخشبعنالمعلوماتمنللمزيد.للخشب

منتجاتبمالخامالمناعةخشببمالشجرةانو:،المتعددة

الغابة.
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وهيوتقبها،وكشطهانشرهايمكىالليمةوالأخابالصلد،والخشباللينالح!ثبهما:نوعينإدىالحشبئقسمالأخشابأنواعبعض

الأثاتصناعةفيوتستخدم،جميلةشكليةوممادحتعاريحفلهاالصلدةالأحشا!أماالبناء.أعمالفيتستحدم

الأحشا!:ألواعأشهرمنمحموعةيليوفيماوالأبوا!النوافذوألواحوالأرضيات

الحوزيةحشب

الأحمرالصمع

(دلقضبااحش!)لاالبتو

الماهوج!ىحشص

لورداحش!

:الأخشابمنأساسياننوعانهناك.الأخشابأنواع

إلىالمسمياتهذهوتشير.الصلبوالخشباللينالخشب

لاتبينولكنها.منهالخشبعلىحصلناالذيالشجرنوع

مناللينالخشبعلىنحصلونحن.الخشبصلادة

والتيانحروطيالصنوبرباسمالمعروفةالخروطيةالأشجار

الأخشابأهمومن.الخضرةدائمةالمدببةبأوراقهاتتميز

الأرز،،الأسكتلنديالصنوبر:أخشابالشائعةاللينة

وهيالحمراء.الشماليةأمريكاأخشاب،الأوروبياللاركممبى

مناسبةفهيلهذا،وثقبها.ونحتهانشرهايسهلأخشاب

الذيالخشبلبعلىمنهانحصلأنناكماالبناء،لأغراض

الورقية.والمنتجاتالسلوفانصناعةفييستخدم

ذاتالأشجارمنالصلدالخشبعلىالحصولويمكن

النفضي،النوعمنالأشجارهذهومعظم،العريضةالأوراق

أشهرومن.خريفكلأوراقهاوتسقطتنموأنهاأي

الدردار،(،القضبان)خشبالبتولا:الصلدةالأخشاب

بنيتهاتضفىكلهاوهذه،البلوطالكستناء،،الماهوجنى

والألواحوالمكاتبالأثاثعلىوالجميلةالمميزةالشكلية

ورونقا.جمالأوالأرضيات

دقيقة،خلايامنالخشبيتكون.الأخشابتكوين

ساقحولالنسئالدائممنطبقاتتكونالشكلأنبوبية

الدردارخشبالكررحشب

خش!الحمير

البلوطحشب

لجوراخش!

موادثلاثعلىالخشبخلاياجدرانوتحتوي.النبات

السليلوز.ونصفوالخشبينالسليلوز،هي،أساسية

باسمتعرفموادعلىكذلكالخشبويحتوي

وموادوالزيوتوالصموغالشحومومنهاا!لستخلصات

الصباغة

والخشبين،السليلوزونصفالسليلوزنسبوتختلف

لاختلافتبعاالأخشابمنهاتتكونالتيوالمستخلصات

للأخشابالخلويالتركيبيختلفكما.الخشبأنواع

فيالاختلافاتهذهلكن،الخشبأنواعلاختلافطبقا

الخشبأنواعبعضتجعلالتيهيالخشبمادةتركيب

وبعضهاصلدا،وبعضها،خفيفةالأخرىوتجعلثقيلة

.بالألوانغنياألاخروبعضهالهلالونوبعضهالينا،الاخر

متعددةكيميائياتعلىالمصانعأصحابويحصل

،المثالسبيلعلى.الخشبمنأخرىومنتجاتومفيدة

والبوياتالمتفجراتصناعةفيتستخدمالسليلوزمادة

تستخدمكما،متنوعةأخرىومنتجاتوالأقمشةوالورق

علفأهمهامنعديدةمنتجاتصناعةفىالخشبينمادة

بعضوتزودنا،الصناعيةوالفانيلاوالبلاستيكالحيوان

أما.التربنتينةوزيتوالقوانالنباتيةبالزيوتالأخشاب

قليلة.استعمالاتهافإنالسليلوزنصفمادة
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العسو

لالتربيمنحترالذيالخش!المباشرةالعاديةلالطريقةنشرخمتب

الخشبية.الكتلتق!بهاالتيبالويقةجزئياتتحددالحشيةالقوالب

الحسوية،الدائريةالحلقاتحوافطولع!يقطعالعاديفالخشب

.الحلقاتداخلمنيقطعتربيعياالمنشوروالحشب

الأشكالهذهتتحدد.للأخشابالبنيويةالأشكال

منمحصلةتأتيوهينفسها،الشجرةنموعمليةحعسب

ويعتمدوالتركيبوالحبيباتواللمعاناللونعناصراجتماع

غيرالتوزيعويؤدي.المستخلصاتعلى-تماما-اللون

نجد،صبغىبنيويشكلإنتاجإلىللمستخلصاتالمتوازن

وخشبالوردوخشبالأبنوسأخشابفيعادةذلك

للضوء.الخشبعكسطريقةبهئقصدواللمعانالجوز.

وخشبالتولامثل،الخشبمنكثيرةأنواعوتتطلب

إليهالامعةمادةأيأوالورنيعشمنطبقةإضافة،الكمثرى

تركيبعنتعبيرفهوالخشببناءأمابريقها.إظهارلضمان

والجميزالأطلسانيوالخشبالزانأشجارمنفكل،خلاياه

قوئا.صلذابناءهايجعلالذيالأمر،المتقاربةبخلاياهاتتميز

أخشاباتنتجمستويةمستقيمةتنموالتيالأشجارفإنولهذا،

إلىنموهاعندالألثمجاربعضوتميل،الأليافمستقيمة

وذالخشبأما.لولبيةفتنئأليافاوالتجديل،الالتواء

المنتظمة.كيربأليافهشميزفإنه،الألياف

.نشرهطريقةحسبللخشبالبنيويالشكلوشحدد

المباشرالنشرطريقةهماالأخشابلتقطيعطريقتانوهناك

العاديةبالطريقةالخشبنشروعند.بالتربيعالنشروطريقة

الذيالأمر،ومنحنيةبيضيةأشكالعلىنحصل،المباشرة

والكرزالأرزمثل،الأخشابمنأنواعجمالمنيزيد

مخططا.شكلافتعطي،التربيعبطريقةالنشرأماوالجوز.

أشكالأوالجميزوالبلوطالماهوجنيأخشابوتكتعسب

.هذهالتربيعبطريقةنشرهاشمعندماجميلة

الجزءعلىالأخشابأنواعبعضفىالشكلويتوقف

عندالجذوعفتعطي،الخشبمنهاقتطعالذيالشجرةمن

الكرزأخشابفإنوأخيرا،.منقوشةبأنهاإحساساقطعها

.بالاهتمامتحظىفروعهابأنتتميزوالجوز

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصبغةالأبلكاشخشبالأثاث

الخشبيةالقترةالحشبينالخشبأشغال

الورنيقالسليلوزالحائطألوأح

عدةمنيتكونالخشبمننوعالأدلكاش!حشب

منأقوىوهو،ببعضبعضهاملتصقخشبيةطبقات

ولتغطيةللأرضياتغطاءويستخدم،العاديالخشب

منفرديعددبلصقعادةويصنع.والجدرانالسقوف

يكونبحيثترتيبهايتمالتيالغراءبمادةالخشبطبقات

طبقةكلفيالخشبأليافاتجاهأي،العروقاتجاه

والطبقات.تليهاالتيالطبقةفيالعروقاتجاهمعمتعامدا

أوالوسططبقةأماوظهور.وجوهتسمىالخارجية

الأبلكاشأنواعوأبسط.اللبفتسمىالداخليةالطات

يمكن،ذلكمع.القشرةمنطياتثلاثمنمكون

ويمكنأكثر.أوطياتتسعأوسبع،أوخمس،استعمال

اتجاهيكونأنعلى،الطاتمنزوجيعدداستخدام

فىالموجودتينالطتينمنكلفيمتوازيأالألياف

الخشبمنألواحعلىأيضاأبلكالقلفظويطلق.الوسط

فيتعستخدمالألواحوهذه.سم.57لبهاسمكيبلغ

.الأبوابصنع

سهلةالوزنخفيفةمادةالأبلكاش!.الأبلكالقفوائد

تقلإعيمكنوكذلك.ومتينةقويةلكنها،الاستعمال

بإعدادهالعمالأحديقوم،الخشميةالطهبقاتمتعددالأبلكالقخشب

البناء.عملياتفيلاستخدامه
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أ!احأوإنتاجمضبوطةأحجامفيرقيقاتقطعاالأبلكاش

السطو2.ونعومةوالقوةالا!متعمالسهولةتوفركبيرة

يأمنأقلوينتمبدرجةينكمشبأنهالأبلكاشويتميز

مقاومتهدرجةأنكما،العاديةالأخشابأنواعمننوخ

يساعدوهذاأكبر.بدرجةتزيدالأطرافعندشقهلعملية

واخبراغيبالمساميرالأبلكاشاألواحتثبيتفيالنجارين

الأب!صاشوقابلية.مباشرةالأطرافعند)القلاووظ(

أنواعاستخداميمكن.تنعدمأوتقلالاعوجاجأوللالتواء

إلىإلايحتاجلاهذالأنالوجوهلصنعالخشبمنثمينة

منطبقةا!متخداميتموأحيانا.فقطرقيقةألواح

قابلةغيرلامعةسطوحالتعطي،المعدنأو،البلا!عتيك

أشكالفيتصنيعهيمكنالأب!!القأنكما.للحدش

مقوسة.أومنحنية

وتكسية،الأرضياتلصنعأساساالأبلكاشيستخدم

منهاك!!بألواحالحوائطتجميلوفيوالجدرانالسقوف

قوالبصنعفيأيضامفيدحشبوهو.خاصإطارداخل

والمبانيالمنازللبناءاللازمةالخرسانةوتشكيلصب

وصناعالنجارونويستخدمهالسدود.وإنشاءوالجسور،

رجالأماوالشراء.البيعومناضدوالمقصوراتالأثاث

الصغيرةالسفنتجهيزفيفيستخدمونه،الصناعة

المكاتبومعداتعجلعلىالمتحرحصةوالمقصورات

وأدواتالطرقوإشاراتالحديديةالسككوعربات

.المنتجاتمنوغيرها،الرياضة

حمسبالأبلكاشخشبيصنف.الأبلكاشأنواع

نوعين:الىموادهفتصنفالاستعمالونوعالمادةطبيعة

اللينالخشبمعظمويصنعلين.وخشبصلب،خشب

فييدخ!!كما.الجنوبيالصنوبرأو،أضنوباشجرمن

الأبيضوالتنوب،الغربيالشوكرانأشجارصناعته

أخرىوأشجارالأحمر،والصندل،الخشبتقيلوالصنوبر

08منأكثرفيمتوافرفهوالصلبالخشبأما.كثيرة

البلوطمثلأحشاباتشمل،الأخشابمننوعا

والكرز،والبتولا،الحور،وخشب،منقاريكالبتوسوالأر

الجذابة.الأخرىالمداريةوالأخشابوالماهوجنيوالجوز،

الغراءمننوعباستخدام،عادةيصنعالداخليالأبلكاش

بحيثفيصمم،الخارجيالأبل!صالقأما.للرطوبةالمقاوم

البللعنالناتجةالظروفقسوةاحتمالعلىقادرايكون

الماء.منصفواقدائماصناعتهفىويدخل،والرطوبة

وطولهأم،2عرضهيبلغشيوعاالأبلكاشألواحوأكثر

أبعادوتتراوح.ملمأ9و6بينسعمكهويتراوحم4.2

51.وبينالعرضحيثمنأم،وه.،9بينعادةال!لواح

م3و.5بينفيتراوحسمكهأما،الطولحيثمن7.3و

رقائق.سبعأوخمسأوثلاثمنعادةويصنع

مراحلعلىالأبلكاش!تصنيعيتم.الأبلكاشتصنيع

ثلاث.

يتمتصنئالأبلكاشفيالداخلةالأشجارجذوع

انتزاعوبعد.والتسوسالعقدمنخلوهأساسعلىاختيارها

المطلوبة،الأطوالحعسبوتقطئالجذوعاللحاء،قشور

سطحالتسخينهذايكسبغالبا.أجخارباتسحنفإنها

إلىلتحويلهامخرطةفيتوضجععندئذأجونة،الجذوع

الخشبية.القشرةانظر:.خشبيةقشوراوشرائح

الوقهذهبإحدىتصنعوهي.الخشبيةالقشرة

التالية.الثلاث

بالخرطة.تقطعه3-،تشريحه2-بمنشار،الجذعنشرأ-

الجميلة،الصقللأخشابفقطتصلحالنشروطريقة

جداهشنوعوهو،العقديالصنوبرأوالأبنوسمثل

فهيالتشريحطريقةأما.بتشريحهتسمحلابدرجة

التىالشكلالجميلةالأخشابقطعلإعدادأساساتستحدم

لتكسيةمؤطرةألوأحصنعفيأوالأثاثصناعةفيتدخل

المسمى،الجذعبتحريكالتشريحعمليةوتتم.الحوائط

ثابتة.ثقيلةسكينعلى،الطولانيةالقطعة

دائرياالقشرةأعشارخشبتسعةنحوويقطع

سكينعلىيدوربحيثالشجرةجذعيوضعإذ.بمخرطة

فيالقشرةلفةتنحلحيث.طولهمعمتعامدايمتدثابت

متصل.طويلشريطشكل

الرقائقأوالقشورتخفيفبعدتأتىعمليةهو.الكبس

جدارقيقةطبقةالعماليضعإذبينها.والتوفية!وتشذيبها

هذهيضعونثم،قشرةكلعلىاللاصقةالغراءمادةمن

كبسليتمالججمهائلهيدرولي!يمكبمىفيالقشور

بالضغطأووالضغطبالحرارةبعضمعبعضهاالقشور

،ويشذبثانيةمرةالتجهيزالتامالابلكاشيجففثم.فقط

.ألواحشكلفىإعدادهيتمأوويصقل

.افنلند؟التصفيح:أيضاان!

منصنفاوتسعينلأربعةا!مالأصمرالخشب

غاباتفيأساساتوجدالخضرةدائمةالأخشابأشجار

هذهمعظموتتميز.الجنوبيالأرضيةالكرةبنصفالجبال

المشوبالبنيأوالأصفر،اللونذاتبالأخشابالأنوأع

ومخروطيةوضيقةمسطحةأوراقبهاويوجد.بالحمرة

الخشبأنواعوتسمى.بذرتينأوبذرةتحملالشكل

الأمثلةومنالصنوبر.خشبالأصليبلدهافيالأصفر

فيالموجودالأصفرالصنوبرخشبهناكالنوعهذاعلى

الموجودانوالأبيضالألمسودالصنوبروخشبأستراليا،

إفريقيا،جنوبيفىالموجودةالأنواعأما.نيوزيلندافي

مميز.أصفرفلونها



العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.إيرلحشب

(.إيزل)خش!

أشجارمندلعديدالشائعالاسماليراروو!حشب

حول؟ولا،،+!ع،5والبيرنامبوكو.البرازيليةالصبغيالخشب

البرازيلخشبأنواعأحدهوباهيا،خشبأيضاويسمى

يتراوح،تقطعوعندما.م03يفوقارتفاعإلىتنموقدالتي

للأحمرالمائلوالبرتقالىالزاهىالبرتقاليبينخشبهالون

تحف.عندمااحمراراأكثرخشبهاويصبح

بوصفهالماضيفييستخدمالبرازيلخشبكان

اليوميستخدمولايزال،الصبغةمصادرمنمهمامصدرا

.الكمانأقواسصنعفى

إلىتنتميشجرةلبمنيؤخذخشباليقم!حشب

أمريكامنالاستوائيةالمناطقفيتنموالبازلاء،فصيلة

الغربية.الهندوجزرالشماليةوأمريكاوالمكسيكالولحمطى

لونذيخشبعلىالشجرةهذهجذعقلبيحتوي

اللونإلىيتحولللهواءتعرضإذاأنهإلا،زاهبرتقالي

.للحمرةمائلاأسودالنهايةفيلونهيصيرثمالأحمر،

إلىويشحن.للغايةوثقيلصلبالشجرةهذهوخشب

الأشجار.جذوعمنقماصورةفيالسوق

الأصباغصناعةفىأساسيةبصفةالبقمويستخدم

مادةباستخلاصالعماليقومكماوالأحبار.الملونةوالمواد

كليطريقعنالأشجارهذهمنالهيماتوكسالينتسمى

التيالأصباغتحويلويمكنالماء.فيأخشابهامنقطع

أفئمندرجاتإلىالبقمأصباغاسمأيضاعليهايطلق

هذهإنتاجيمكنكماإليها.الحموضبإضافةالأحمراللون

وأالأحمراللونمنأغمقبدرجاتأوألوأنبعدةالأصباغ

.والقلوياتالشببإضافةوذلك،الأرصافيأوالأزرق

ينة.مدبليز،:أيضئانظرا

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.التبسحشب

(.التس)حشب

!اتالأ.!اررهـضسيطلق31ا!*يالخشب

الرافدةأيضاويسمى.المأدوفةغيرالصلابةشديدالخشب

نوعانالمتحدةالولاياتشمالفيويوجد.القرنيةالخشبية

هذهضمنيدخلانالبتولاشجرعائلةمنمشهوران

الخشبأو)القنابية(الهوبنيريةهوأحدهماالمجموعة

شرقيالغاباتفيتنموصغيرةشجرةوهي.الحديدي

وتنمو.منفردةالأشجارهذهتنموماوعادة.الروكيجبال

طولأأم5و8بينيتراوحماإلىلتصلالنحيلةالجذوع

وتبدوللتقشر،ويميلالرمادياللونإلىضاربوالقلف

96الدهنيالخشب

لورقةا

الصيفيالمظص

والشتوي

فيتبدو.بةالمح!شديدخشبذاتلتحجرةالحديديالخشب

العنقودية.بثمارهاتتميزالتيهورنبيمالهوبنوعم!شحرةالصورة

ثمارهوعناقيدالبتولا.شجربأوراقتكونماأشبهأوراقه

الدينار.حشيشةعناقيدتشبه

الزانأوالأمريكيةالنيريةفيسمىالاخر،النوعأما

شرقيالأماكنمعظمفيشائع!وهوالمائىالزانأوالأزرق

لاستثناءالملمسناعمالازرقالرماديوقلفه،الروكيجبال

ضلوعهامنتفخةخشنهالنحيلةوجذوعه،العتيقةالأشمجار

.إحكامفيالمتراصالقلفتحت

منيستخرجبعيد،حدإلىصلدخث!المجاة!حشب

فيالأشجارتلكوتنمو.اللاتينيةأمريكافيمعينةأشجار

وشماليالوسطىوأمريكاوالمكسيكالغربيةالهندجزر

خشبوس!جوياكانز.أحيائاوتسمى،الجنوبيةأمريكا

علاجفياستعملتالصمغيةمادتهلأنالاسمبهذأالحياة

الجلدية.والأمراض،والسعالالروماتيزم

وهو،منفعةأجزائهأكثرمنالحياةخشبلبيعتبر

زيتونى،-بنيولونهالماء،فىيغطس!أنهلدرجةكثيف

للاحتكاكمخففةكمادةتعملدهنيةصمغيةمادةويحوي

الحياةخشبذراتأنونجد.كمرتكزاتيستعملعندما

منيجعلمما،كبيرةلدرجةبعضابعضهافيمتداخلة

عمليا.كسرهالمستحيل

مرأوحلأعمدةكمرتكزاتالحياةخشبيستعمل

للبكرات،وأحزمةومثبتات،التجاريةالسفنمؤخرة

المادةمننوعوهناك.والأثاثللمطارقوحاملات

وتستعمل،الخشبمنتستخرججوياكبتعرفالصمغية

الأ!ويئصناعةفي

أوالأسود،الخشبأيضايسمىالد!يالخشب

بينارتفاعهيتراوحأشواكذونخيلشجروهو،الصافى

ضيقةوأوراقأخضرقلفذاتأغصانله.أم8،و.،ه

أوديةفىشاسعةبمساحاتالدهنيالخشبوينمو.مكتنزة
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غربيحنوبفى،الأرضاس!علىأوالصحراء،

يعدو.الم!سسيكمرأغريبةاوالمناطق،المتحدةأ!ا،جاتا

عنيغذاءهور،الجوفيةأطياهاوحودعلىمؤضعراالنبات

الأبقار.واللأغنام

اشمايةأقواسشياستعملمت!تخشبالرمح!حشب

اكتيوالأشياء،الأدواتامقابضوالصيد،وقضبان،بالسهام

اكتيالأثمجارمننوعينمنيأتيهور.الخرطةعلىتصنع

قليلمعرماديالخشبهذاوأ!ن.المداريةأمري!شافيتنمو

ثتمي!!.واطلمعم!ناع!اوهوأ،صفرار،1من

الأشجارحدوثبشملالخامالصئاعةخشب

وهو.أغائمةاالأشجاراو!صدأ!ك،المعالجغيروالخشب

الخشبيةاءالأبرشاوالألواخاعلىيطلقأ!ذياالصطلحأيضا

الأشجار.اجدوعمن(عة)المقطوالمنشورةالكبيرة

معفماتشييدفيالخامأ!شاعةاخشصبعضويستخدم

النجارةوأعمال،الأرضياتتغطيةبمواديزودناإذ.المنازل

كبيرجزءويستخدمالبناء.مرأخرىوأجزاءوالأبواب

ويذهبالتشييد.صناعاتشيالصناعيةأ!دولافيمنه

مثلالصناديهتتصنعالتيالمصانعإلىالمناشرمنالباقي

الأطفالاوأحبالمزارعوآلاتالأثاثواأسشحناصعناديق

منومئاتوالقواربالحديديةأحسككاوعربات

.الأخرىاالمنتجات

علىالصغيرةالخشبيةالقص!رالحش!نشارةتتساقط

منشارفيالأخشاباقطععمليةأجريتكل!الأرض

فيا!حعيرةاأغطعاهذهمنالا!متفادةيمكنو.الحشب

جذوعتدخلماوعالبا.القيمةالمنتجاتمنأممثيراتصنيع

المصانع.فيالكعتماطاتحلاا!الخشبوخردةالأشعجار

إلىوتحولهاكيميائياالخضبرقائقمصاذإللبوتعالج

صحاعةفيالعجينةالمصنعونيستخدمإذ(.الخشب)عجينة

.أخرىومنتجاتالصمناعيوالحريرواللدائنالورق

معلفة.كمادةأوثعازلوكوقودالخشبنشارة-و-

الأنخمجار،امنتؤحدالتيالمنتجاتوصفعلىللحصول

الغابة.منتجات:ان!إ

الصناعةخشبأشجارلاقتلاخالعمالالاثيعمل

إلىالجذوعالمصالونشرإلىالجذوعونق!!)قطعها(الخام

246المتحدةالولاياتوتستخدم.الألواح!ذهولئألواح

مماأكثروهوسعنويا،الخامالصناعةخشبمن3ممليون

الاتحادويأتيأءا.العافيأخرىدوأصةأيتستخدمه

الدولمقدمةفيالمتحدةوالولايات)سعابقا(السوفييتي

كمداوالبرازي!!همنالاخروالمهمونوا!نتجون.لهالمنتجة

وإندونيسيا.والهندوالص!ت

الخامالصناعةخشبأنواع

نوعينإلىالخامالصناعةخشبابراءيقسم

هذاولايعتمدالصلد.والخشباللينالخشبرئيسإيئ:

إلىيشيرونفهما.الخشح!صلابةأوةرخاوع!آ

نإإذ.الخامالصناعةخشبمخهاجاءاختىالشسهـةنوع

وأالقطعشيأقسىاللينالخامأصخاعةاخشبأنواعبعض

خشبأنواعبعضأنكماالصلد.الحشبمنالنشر

مناطرىالصلدالخشبأشعجارمنالمأخوذالخامالصناعة

اللين.الخشبأشجارلمعظماالحامالصناعةخشب

ذإ.حالتهحعسبأيضاالخامأ!شاعةاخش!صيصنم!

إلا،مستقيمةوحوافبجوانبمنهالخشنالخشبيتميز

خشبيةألواحفيمنهأصسويايأتيوشف!إبوصأنه

خشبهوائصبعالخامأ!هشاعةاخعتبو.ومستوجةناعمة

ألواحا!م!!اوالزينةالأغراضمع!تدتسميما!مقصهأسوي

بعضثا.معتتواشة!

الصناعةخشبيأتي.اللينالخامالصناعةخشب

ان!:.الخروطيالصنوبرتسمىأشجارمنأط!تاالخام

الأنواعمنوالتنوبالصنوبريعتبرانحروطي.الصنوبر

تستطيعحداقويةف!ضكعلىيحتويالهيدروليكىالشجرمقص

بالممشار.لإسقاطهااحلازماا!قتام!صرءفياحتمحرةاإسعقا!ا
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ذاتشممعيةرقيقةأوراقهاوتكونالأشجار.لهذهالشائعة

إبريةبالأشجارأيضاوتسمىالقشور،يشبهأوإبريشعكل

منالأخرىالأنواعوتشمل.الخف!رةدائمةأوالأوراق

الساموالشوكرانواللاركسالراتينجاللينةالأضعجار

الأبوابفيأخشابهاوتستخدمالأحمر.والخشب

أصناديق.وا،الأخرىالبناءوموادوالألواحوالإطارت

الأحيانبعضفياللينالخامالصناعةخشبيصنف

الحأمالصناعةخشبيتحملإذ.ا!عتعمالهطريقة!

فيويستخدم.العاليالإجهاد،المثال!عبيلعلىالإنشائى،

والعتباتالروافدالسميكةالخشبيةوالألواحالأعمدة

.()الكمرات

الصناعةخشبيأتيالملد.الخامالمناعةخشب

عادةوهي.الاوراقالعريضةالأشعجارمنالصلدالخام

فىأوراقهاتفقدالتيالأشجارأي،النفضيةالأشجار

الصناعةخشبيشمل.النففميةالأشجارال!:.الخريف

والجوزوالبتولاوال!!ستناءأعيقبواالبلوطالصلدالخام

وتستعمل،والزانالرجراجوالحوروالدرداروالمران

والأبنوسالماهوجنيمثلالاممتوائيةالصلدةالأخشاب

.الأثاثأنواعأفخرصناعةفيالورديوالخشبوالساج

والأرضياتالألواحفيأيضاالصلدةالأخشابوتستعمل

.متعددةأخرىوأصنافالعددومقالض

أجزاءإلىالصلدالخشبمنكبيرةكمياتتنشر

النشرهذايساعد.الخشبيةالبعديةبالأجزاءتسمىصغيرة

علىيساعدكما،المعيبةالأجزاءمنالتخلصعلى

يستخدمهاإذ.الخشبمنوأفضلأكبربشكلالاستفادة

البيانووأرجلالكراسيمساندلع!لالغربفيالمصنعون

وأالأثاثمصانعتحتاجوعندما.الأثاثمنأخرىوأجزاء

يطلبونفإنهمالصلد،الخشبمنسويةكتلإلىالعدد

خالمشذبخشبإلىالحاجةوعند.منهخشنةأبعادا

فهممصنفر،خشبأو،مقولبوالزوائد،الشوائبمن

منأجزاءإلىالصناعاحتاجوإذا.سويةأبعادايطلبون

المقاعد،أووالمساندالأرجلمثلالتركيبجاهزةكرسي

الصنع.تامةمنتجاتيطلبونفإنهم

المنشرةإلىالغابةمن

مساحاتالعالمحولالغابةمنتجاتصناعاتتمتلك

الأشجاربقطعالقيمشركاتوتقوم.الغاباتمنشاسعة

المنشرة.إلىالغابةمنونقلها

إلىالقطعشركاتتذهبأنقبلالأشجار.قطع

يختارالذيالغاباتاختصاصىقرارتنتظر،الغابات

لاحثالغاباتواختصاصيقطعها.يمكنالتيالأشجار

أكبرعلىمنهاالحصولليم!شالأشجارإنماءفىمدرب

كيفيةيعرفوهو.الخامالصناعةخشبمنممكنةكمية

والأمراضوالحشراتالحرائقمنالغاباتع!ىالمحافظة

علم.،الغاباتانظر:.الرعيوحيوانات

الأشجار،مسقطوويسمون،الغاباتعماليعمل

ويزن.القطععلاماتعليهاالمثبتالأشجارإسقاطعلى

كجم.أ8حواليالمسقطونيستخدمهالذيالاليالمنشار

وسلسلةبالزيتتعملصغيرةالةعلىالمنشارهذايحتوي

ثوانفىالشجرةجذعنشرتستطيع،دواميةنشر

.معدودات

قطعاالشجرةمسقطيعمل،الشجرةإسقاطعند

جذعمنالشكلإسفينيةقطعةقطعيتمإذسفليا.

هذاالمسقطويعمل.الآليالمنشارأوبالفأسالشجرة

علىالشجرةمنهستسقطالذيالجانبمنالقطئالسفلي

!سمنقريبااسمفليالقطعيكونكما.الأرض

فيالخشبمنمهمةحصميةأيخسارةلتجنبالأرض

المنشارينشرأنوبعد.عاليةالشجرةأصلأرومةتركحالة

توازنهااختلالعلىالسفلىالقطعيساعد،الشجرةجذع

الأشجارمسقطويستطجع.القطعجهةمنوسقوطها

بالضبط.يريدونهالذيالموقعفيالشجرةإلممقاطالمهرة

وأ،الأخرىالأشمجارعلىالسقوطتجنبيستطعونكما

جذعتتلفأوتكسرقدالتىالألتمجارأروماتضرب

الساقطة.الشجرة

أكثر.أوم06إلىالأشجاربعضجذوعأطوالتصل

أطوالآالحششبقاطعوعليهميطلقالذينالعماليقطع

أخابة.امنسهلاإخراجهاليكون،الجذوعمنأقصر

تحئ.حشبيةألواحإلىلتقطعهاالمناشيرإلىتنقلالأشجارجذوع

!موخشبها،حاصةشحهيزاتمجهزةمزارعفيالصنوبرجذوع

أجة.الأمشراالبناءصاعاتفييستحدمالرخوالنوع
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الخامالصناعةخشبإلىالكبيرةالجذوعالمنشرةتنشركيف

الكبيرةالجذوعنشرأنماط

والصغيرة

اعتحاداتتعيرالجذوعنشرألمحاط

المصايعوتعمل.الحدعحجمعلى

حش!م!كميةأكحرتصسيععلى

!يحدع.كا!سالحامالصاعة

ل!تسرمستعحلةأمماطعدةالشكل

الصعمرةةءال!الحد
."وسيرو!

!

لأ،برأيرإ،71كا

!ع

-*
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منالقلفإزالة

فيالأولىالحطوات

الخشبية.الحذوعتحضير

فيالمبينةالالةتسمى

تقشيربجهازالصورة

وألحكوتقوم،الجذوع

بقضبانالقلال!تقشيط

سكاكين.أومعدنية

.التعرجاتلتهذيبالاليةالمناشيرأوالفئوسويستخدمون

بينأطوالهاتتراوحأجزأءإلىالجذوعينشرون،ذلكبعدثم

.أم2و5.2

العشرين،القرنمنتصفمنذ،الحديثةالالاتعملت

يقطع،المثالسبيلعلىالأشجار.قاطعيعملتسهيلعلى

تمامابسرعةالشجرةجذعالهيدروليكيالشجرمقص

علىمحمولةالعملاقةوالمقصات.العملاقكالمقص

أخرىآلاتوهناك.أخرىإلىشجرةمنتتحركجرارات

علىالأشمجارناشراتتعملإذواحد.عملمنبأكثرتقوم

وتصنيفأجزاءإلىقطعهاثمأغصانهاوإزالةالشجرةقطع

تجريدالمتقدمةالالاتبعضوتعستطيعالأجزاء.هذه

الغابة.مننقلهاقبللحائهامنالشجرة

نقلهىالقطععمليةفيالثانيةالخطوة.الجذوعنقل

عمليتين.منتتكونوهى.المنشرةإلىالغابةمنالجذوع

المهبطإلىالأضنجارجذوعالعماليسحب،الأولىفي

الجذوعبنقلالعماليقومثم(.الغابةفيمركزي)مكان

المنشرة.إلىالمهبطمن

ألمملاكاأووالجرارأتالخيولالغاباتعماليستخدم

إلىالجذوعلسحب،السحبكبلاتتسمىطويلة

ولكن.الأرضعلىالأشجارجذوعتجرماوعادة.المهبط

وفي.خاصةبحمالاتالعمالينقلهاالأحيانبعضفي

لنقلكبيرةزحافاتالغاباتعماليستعول،الدولبعض

نهرهناككانوإذاالشتاء.فىالثلجيةالطرقفوقالجذوع

أنزلاقعلىليحساعدمنحدريبنىفقد،مائىمجرىأو

إلىبسهولةنقلهاثمالماء،مجرىفيالأشمجارجذوع

النهر.مصب

البكراتالناقلةالهوائيةالأسلاكنظاميستعملى

المنحدراتأعاليإلىالجذوعلحملالفولاذيةوالأسلاك

البكراتتستند.الصغيرةالوديانفوقلتعليقهاأوالشديدة

بوساطةالأسلاكوتتحرك،متنقلةأبراجعلىوالأسلاك

الكهرباء.أوالبخارأوبالديزلتعملضخمةساحبات

تنمسحبوقد،الجذعمنفقطواحدةنهايةالأسلاكتلتقط

الهوائيةالأسلاكلنظامويمكن.الأرضعلىالأخرىالنهاية

.م005إلىتصلمسافاتإلىالجذوعنقل،الناقلة

الجذوعنقلالهوائيةالأسلاكمنأخرىأنظمةوتستطع

الأنظمةهذهتستخدمأكثر.أومء7.مسافاتإلى

الأشجارجذوعالافاقتلتقط.الآفاقتسمىأسلاكا

وبالتالي.الأرضعلىنهاياتهاإحدىجرمنبدلآلالكامل

مقارنةالغاباتأرضيةشلفلاالافاقبأسلاكالنقلفإن

الناقلة.الهوائيةالأسلاكبنظام

قبلالمهبطفيتجمئالجذوع!م،السحبعمليةبعد

فيمكن،الطريقمنقريباالمهبطكانوإذا.المصنعإلىنقلها

واقعاكانوإذا.المصنعإلىبالشاحناتالجذوعنقلعندها

وإذا.المكشوفةبالعرباتتنقل،حديديةسككخطعلى

يربطنهر،أومائيمجرىضفةعلىالمهبطموقعكان

التيالطوافاتسطوحعلىبالسلاسلالجذوعالعمال
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تعطيالليزرماسحة

المضبوطةالأبعاد

الألعادتدحل.للجدوع

الحاسو!فيدلكبعد

القطع،طرقأكمألإيحاد

أكبرعلىللحصول

.الألواحم!ممكحةكمية

بالمراكب.الجذوعتنقلوأحيانا.المصنعإلىعائمةتنقلها

إلىالجذوعمنالأكبرالعددتنقلالشاحناتأدإلا

المنشرة.

الخامالصناعةخشبساحةإلىالمنشرةمن

عامالمنشورالحخشبالعالميالكليالإنتاجبلغ

الصماعةحشبوأكثر3.ممليون005منأكثرأم889

بضعةإنتاجعلىالقادرةالصغيرةالمناشيرمنيأتيالخام

المناشيرهذهوبعضسنويا.المكعبةالأمتارمنفقطآلاف

وأالرئيسيةالأجهزةتحميلمعهايمكندرجةإلىصغير

الغابة.إلىتنقلهاشاحنةفوقالنشرآلات

وأ،مياهبركةقربالرخوالخشبمصانعبعضتقع

حتىالبركةفيالجذوعتجمعالنهر.علىسدموقععند

الحشراتمنالجذوعالمياهتحميإذ.المصنعإلىنقلها

الخشبمصانععددأنإلا.والحريقوالبقعوالفطريات

معهاوتتعامل،اليابسةعلىالجذوعتحزنالتيالرخو

مصانعوتخزنالازدياد.فيآخد،حديثةتحميلبمعدات

غرتلاحتمالأيضااليابسةعلىالجذوعالصلدالخشب

الماء.فيالصلدةالجذوع

حملعلىمتحركناقلحزاميعمل.الجذوعنشر

ويتم.المصنعإلىيؤديخشبيمنحدرأعلىإلىالجذوع

أنابيبخلالمنبقوةالماءدفعطريقعنالجدوعتنطف

منخاليةللمصئتكونالجذوعتدخلوعندما.علوية

منأيالأنبها،العالقةالمعدنيةالقطعأو،والأوساخالرمل

.الحادةالمنشارشفرةيتلفقدالأشياءهذه

علىالمصانعمنكتيرفييعملالجذوعتقشيرجهاز

والمسمى،الأولالمنشارإلىالجذعوصولقبلالقلفنزع

قضبانمنالتقشيرأجهزةأنواعأحديتكون.رأسيامنشارا

القلف.تقشيطأوحكعلىتعملس!صاك!!أومعدنية

فيالمندفعالماءبقوةالقلفنزععلىآحرنوعويعمل

.عالضغطتحتالجذع

فوقالالاتتصفه،المنشرةإلىالجذعيدخلعندما

عربةحدماإلىالحاملةتشبه.حاملةتسمىمتحركةمنصة

المنشار.أسنانإلىالجذعفتنقل.ومكشوفةصغيرةقطار

الخشب.بتقطيعقامتكلماصريرالمنشرةعنويصدر

تحتالحاملةمرتكلمااللوحبتشريحالمنشارويقوم

.الألواحمنمجموعةإلىالجذعيتحولأنإلىالمنشار،

المصنعةالألواحبحملذلكبعدالناقلةالأحزمةتقوم

مناشيرإدى،القطعالحديثبالخشبوالمسماةالجديدة

هذهتعمل.الصغيرةالمناشيرمنمحموعةهىو،الحواف

وتسويةالخشنةالحوافوتشذيبتهذيبعلىالمناتمير

إلىذلكبعدالألواحهذهتنقل.لوحكلفيالجوانب

بإنتاجالمناشيرمنالمجموعةهذهتقوم.التهذيبمناشير

القياسيةالأطوالإلىالألواحوتقص،مصقولةنهايات

الخشبأجزاءمنوتتخلص،الخشبتجارمنالمطلوبة

السيئة.والبقعالضعيفة
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إلىكبيرجذعتقطيعيتم

مظصناعةخشبضائح

الجدعويتبتالمشسرة!ي

متحركةمسصةع!

تتحرك،حاملةتسمى

بمنشارمروراوإيائاذهالا

يقومإذكبير.رأسي

بقشطالرأسيالمنشار

خحتمبمنلتحريحة

مرتكلماالحامالصناعة

الحاملة.به

بعضفىالمناشرفيالنصالالمتعددةالمناشيرتستخدم

الجذعبلاطاتمنالتخلصوبعدالمناشر،هذهفي.البلدان

داخلالمستقيمةالحوأفذوالجذعيتحرك،الخارجية

هذهتعمل.المستقيمةالشفراتذاتالمناشيرمنمجموعة

إلىالجذع،واحدةوبخطوةتقإ،بحيثالمتباعدةالمناشير

المطلوبة.السماكةحعسب،ألواح

الحديثةالألواحتسير.الخامالصناعةخشبتصنيف

الخامالصناعةبخشبالطورهذافيوتسمى-القطع

عمالبهايمر.الناقلالحزامعلىببطءتسير-الخشن

كلوتصنيفبفحصيقومونحيثبا!لصنفين،يدعون

ونوعوالجودةالحجمأساسعلىالتصنيفسم.بعنايةلوح

الخشب.

فيمختلفبشكلالخامالصناعةخشبيصنف

سبيلعلى.الدولمنمجموعةفيأوالدولمختلف

واسعبشكلالمقبولالإسكندينافيالنظاميشتمل،المثال

تسمىالمنشور،الخشبمندرجاتستعلىأوروبافى

بالأمريكي.إجمالأ-الأفضلوهي-منهاالأولىالأربع

تمثلان،والسادسةالخامسةالمفرزتينغيروالدرجتان

كمادةوتستعملان،جودةالأقلالخامالصناعةخشب

فيدرجاتثمانالمتحدةالولاياتفىويوجد.مغلفة

وعادي،والختارةوالثوانيالأوائلالصلد:الخشبتصنيف

أ3رقموعاديسليمومنخوز2رقموعاديارقم

إلىالختارةمنالرخوالخشبويتدر!.ب3رقموعادي

وفى.4درجةالعاديةالأبعادإلىنزولآدإلىأمندرجات

التصنيفيتم،الهادئالمحيطدولبمنطقةالاسيويةالدول

والقشورالمنشوروالخشبللجذوعالتفصيليالقياسي

مجموعةبوساطة)الأبلكا!ق(،الرقائقيوالخشبالخشبية

نظاموالتامالعيوبونظامالعيوبنظام:الأنظمةمن

النسبةمثلالخواصتتحددبحيثوهكذا،،الحفموع

الجذعوانحناءالحفروتركيزوحجمللجذعالسليمة

والنتوءات،والشقوقالعقدمثلوالعيوب)الانثناء(

جداولوتوجد.الجذععلىحدوثهاومكان،والجروح

المعيب.الحجملحسابومعادلاتالخضوعلنسبة

منالتخلصهو.الخامالصناعةخشبتجفيف

منأكثرالرطوبةتكونإذ.الخشبفيالزائدةالرطوبة

بعدأما.القطعالحديثالخامالصناعةخشبوزننصف

الخشب.وزنعشرمنأكثرالرطوبةتشكلفلا،التجفيف

لمعظمولكن.تجفيفهقبلالخشبالمصانعوتشحن

منعاالاستعمالقبلالخشبتجفيفيجب،الاستعمالات

الخشب.حجمينكم!ق،التجفيفلهذاونتيجةللالتواء.

الهوائيبالتجفيفالأحيانبعضفيالمصافيتقوم

فيالخشببتكديسالعماليقومإذ.الخامالصناعةلخشب

فيالأسرعوالطريقةوالهواء.الشمستحتليجفالخارج

أفرانفيوضعههىالخامالصمناعةخشحبتجفيف

تتحكمحيثخاصاتسخينامسخنةمبانفىأو،التجفيف

هذهوتستيمالهواء.ورطوبةحرارةمقدارفىالأجهزة

وقد.الخشبفيالمتبقيةالرطوبةمقدأرمعرفةالأجهزة

المصانع.بعضفيالطريقتانتستعمل

الخامالصناعةخشبأنواعبعضيستعمل.التسوية

نأيجبولكنالتجار.إلىشحنهويتمالتشييدفيالخشن

قبل)الكشط(التسويةمصنعخلالأنواعهمعظمتمر

موقعفيأوالمنشرةقربالمصنعهذايقعوقد.تسويقه

!
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خلالالتسويةمصنعفيالخامالصناعةخشبيمرآخر.

هذهتقوم.حادةشفراتذاتبسكاكينمزودةآلات

إلىبالإضافة.الخشبيةالألواحوتنعيمبحكالسكاكين

وأمصنوعاخشبالي!صونكيميائياالخشبيعاملذلك،

مشغولا.

تجارإلىالخشببشحنألمصافيامعظمتقومالنتمحن.

والمصانعالتجزئةتجارإلىالحشبالجملةتجارويبيع.الجملة

وينقلالتشييد.وشركاتالخشبيةالمصكمنوعاتتعملالتي

بالشاحناتالتجزئةتحارإلىثمالمصنعإلىالغالةمنالخشب

النقلمعظمويتم.السفنبوساطةأوالحديديةالسككأو

نقلفتتولىالشاحناتأما.الحديديةالسككبوساطةالبعيد

.القصيرةالرحلاتمعظمفيالخشب

الخشبشراء

فييضعواأنالمشترينعلىيجب،الخشباختيارعند

الخشبفيهسيستخدمونأسذياالعملنوعالحسبان

الأعمالالخامأ!همناعةاخشباختياريجبإذ.منهوالغرض

والعقدالأليافاواتجاهاللونأساسعلىالديكور

أضشييد.افيمنهالمت!تالقويالخشبيستخدم،كماوالملمس

أنواعمختلففيالخشبمنمختلفةأنواعاستخدامويمكن

الفضيدوجلاستنو!يستخدم،المثال!حبيلعلىالتشييد.

فيوالساجالبلوهـأويشتهر.المنازلبناءفيوالصحوبر

مثلأ!هشوبرياتامنالكثيريستعملكما،الأرضيات

.الجدرانلكساءجيدةكألواحالراتيئالنرويجي

ذإ،والتسويةالتجفيفقب!!الخامالصناعةخشبيقاس

الحجممنالحقيقةفيأقلالمشطةالأجزاءحجمإن

الاعتباريالخشبسمككانفإذا)الاسمي(.الاعتباري

أردعةحواليهوالحقيقيالسملثفإنبمسنتيمتراتخمسة

فقط.!شتيمترات

الصناعةلخشبالاعتياديةالقياسيةالأحجامتتغير

الغرضأوالخشبونوعالمصدرالبلدعلىوتعتمد،الحام

إلىالخامالصناعةبقطئخشبالمصانعتقوم.استعمالهمن

لسمكالقياسيةالمواصفاتوتحددمختلفةوأعراضأطوال

مواصفاتوهناك،أضقيلةاوالألواحالألواحوطولوعرض

الألواحمثل،منهأخرىوأنواعلأشكالأيضاأخرى

الحديدية.السككوعوارضوالشرائح

وبعضالمتحدةالولاياتمنكلفيالتقاليدوجرت

بالأقدامالخامالصناعةحشبقياسعلىالأخرىاالدول

أغدمي.اباللوحعادةوتسعر،والبوصات

لاريخيةنبذة

الأولىأضشأةامنذالحياةفيحيويادوراالغالاتأدت

مصدراالغاباتكانت،البدايةفي.الأرضعلىللإنسان

بعد.الوحشيةوالحيواناتوالجذوروالجوزالغذائيةللثمار

والأسلحة.والأدواتللوقودالغاباتاممتحدمتذلك

ذإ.الإنسانتقدمعلىالسنينلالافالغاباتوساعدت

جذوعأوالأغصانمنبيوتهالبدائيالإنسانبنى

فيكعجلاتالجذوعمقاطعواستعملتالأشمجار-.

المستعمل(القارب)يشبهالطوفوبني.البدائيةالعربات

بعضها.معالأشمجارجدوعبربطالنقلفى

خعثسباستخدامحولمتعددةسجلاتهنالك

الكتابةطاولاتمثلالقديمةالعصورفياتمالصناعة

رالتماثيل.والمنقوشات

القديمة،مصرفىبالكرنكالكبيرالمعبدنحتوفي

للفاغالأشجاريقطعونوهمالفينيقيينالأمراءنرى

نقلعلىالاشوريالقصرفىآخرنحتويحتوي.المصري

صورأفضلأنإلاالبحر.طريقصالأشجارجذوع

هيالقديمةالعصورفيالخامالصناعةخشبالمستخدام

الصورتبينإذأم(.1)3رومافيتراجانعمودصور

جسراويبنونالخشبويحملونالأشمجاريقطهعونجنودا

لمسسكرهم.الخشبيةالجدرانويشيدون

الأوانىتدومكماالخامأصناعةاخشبلايدوم

مناخفييوضعلممالتفككإذ.المعادنأوالفخارية

قدماءمقابرحفرياتوتوضحالجو.عنيعزلأوجاف

وأشياءوالأثاتالخشبيةالتماثيلأنتجواأنهماالمصر!ن

والمستوردالمحليالخشبمنأنهاالتحلي!بعدظهرأخرى

مادةايضاالماءيعتبر.عام.0003ادتجاوزتلفترة

أسهمتإذ.الخامالصناعةلخشبجيدةحافظة

خشبعنالكثيرمعرفةفيالماءتحتالاثاريةالدراسات

الخاصةروزميري،السفينةرفعوتم.القديمالخامالصناعة

مأ829عامالبحرمنإنجلترا،ملكالثامنهنريبالملك

معظموكانتالماء.فيوجودهاعلىسنة004مروربعد

والمثال.جيدةحالةفيالإنشائيةالخشبيةالمصنوعات

عامغرقتالتي،واسا،الشهيرةالغارقةالسفينةهوالآخر

عامورفعتبالسويدستوكهلممدينةقربأم628

.أم619

أنتجتقدالمصنعةالأولىالألواحتكونأنالمحتملمن

الجذعتحتالأشسخاصأحديقفحيثالنشر،حفرةفي

المناشيروكانت.مقبضينذيبمنشارممسكينفوقهوالاخر

محلالبخاريةالطاقةحلتثم.المائيةبالطاقةتسيرالأولية

التاممعالقرنبدايةفيالصناعيةالثورةخلالالمائيةالطاقة

عشر.

،والأثاث،المساكنبناءيتماسمابق،فيوكما،اليوم

تمكما.الخشبمنالأشياءمنكبيروعدد،والقوارب

موادواكتشافالقديمةالموادمنالكثيرا!متبدال
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حتىالأساسيةالموادمنبقيالخشبأنإلا،جديدة

إضافية،مساكنتتطلبالسكانيةفالزيادةهذا.يومنا

صناعةأيمنأكثرخشباتستخدمأيلإنشائيةوالصناعات

منالصيناستيرادتفماعف،المثالسبيلعلى.أخرى

إلىأم779عاممنسنة11خلالالمدورالخشب

الفترةوفى3.ممليون41إلىملايينسبعةمنام889

منلأكثرنفسهاالمادةمنأوروبااستيرادزادنفسها،

3.مملايينتسعة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علم،الغاباتالخشبأشعال

الحشسيةالقشرةالتعفن

المسكرالخشب

الغابةمنتجاتالأبلكاشحشب

السجارةالشحرة

فوعالموعرعنا

الخامالصناعةخشبأنواع-ا

اللينالخامالصساعةخشب-أ

الصلدالخامالصناعةخش!-ب

المنشرةإلىالغابةمن-2

الأشجارقطع-أ

الجذوعلقل-ب

الخامالصناعةخشبساحةإلىالمنشرةمن-3

الجدوعنشر

الحامالصناعةحشبتصسيف-ب

الحامالصاعةحشبتجفيف-ج

التسوية-د

الشحنهـ-

الخشبشراء-4

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

؟الحامالصناعةلحش!استعمالأهمما-أ

؟الشحرةالأشجارمسقطويحتاركيص-2

الاقلة؟الهوائيةالأسلاكلظامما-3

نشرها؟قبلالحذوعغسليجبلماذا-4

؟الحامالصساعةخشبيجففأنيمكنكيص-5

القدمي؟اللوخما6

الصلد؟الخمتسبعناللينالخشبيختلصكيف!7

؟المنازلتشييدفيالمهمادالخش!لوعاما-8

(،التجارة)حشبالخشبأشغالانظر:.اللدنالخشب

)أفياعالخامالثناعةخشبالأخشا!(بم)أنواعالخشب

م(.الحظالصاعةحش!

!صمسمكازدياد)كيفيةالشجرةانظر:.الئسغت

النسغ.(،والفروعالحذع

منعديدةأنوأععدىيطدقالذيالاسمالورد!حشب

كخشبويستعملدلبرجيا.النباتجنسمن،الخشب

الزخرفيالأثاثصناعةفي،خشبيةكقشرةأو،مصمت

الأنواعمنالوردخشبيجعلومما.الموسيقيةوالالات

ذإ.الغنيةبالألوانتمتعهمعالجيدللمعانقابليتهالقيمةذات

واللون،بالحمرةالمشوبالداكنالبنىاللونبينلونهيتراوح

مناسمهالوردخشبويأخذ.الأرجوأنيإلىالمائلالبني

عندمنهتفوحالتيالوردأريجتشبهالتيالطيبةرائحته

الأسود.الخشبالأحيانبعضفيويسمى.تقطيعه

وأمريكاالبرازيلمناطقفىالوردخشبوينمو

ومدغشقر.،آسياوجنوب،الوسطى

(.الحديثالمسرح)لناءالمسرخان!:.اووحف

خلايا!بتكوينهاتقوممركبةمادةالخشيين

شبيهةوهي،الخشبفيالرئيسةالمادةوتشكل،النباتات

تركيبهاأنإلانفسها،عناصرهمنومركبةبالسليلوز

مثلوهي.الانحتىمعروفغيرالدقيقالكيميائي

يتحوللونهاأنإلاوالغازاتالماءبمرورتسمحالسليلوز

بينماواليود.الكبريتيكبحمضمعالجتهاعندالأصفرإلى

شم،الورقصناعةوفي.الأزرقإلىالسليلوزلونيتحول

بكبريتاتالخشبأليافبمعالجةالخشبعنالخشبينفصل

.الصوديومهيدروكسيدأوالصوديوم

النفاياتمنالأوقاتمنوقتفىيعدالخشبينكان

فيوقوداالآنيستعملأنهإلا،الورقصناعةعنالناتجة

البلاستيكصناعةفىيستعملكما،الورقيةالعجينةمصانع

البناءوألواحالزينةوأدواتالصناعيةوالفانيلاوالسماد

.أخرىومنتجاتالحريقومطافئوالمطاط

أد!زهارمجموعاتمندلعديدشاؤاسمالخشخاش

المجموعةهذهفيعضووأهم.ببعضبعضهاالصلةوثيقة

أوالأحمرأوالقرنفليأو،الأبيضالخشخالقهو

وتمت،وإيرانوالهندالصينفىينمووالذيالأرجواني

الأزمنة.أقدممنذآسيافيزراعته

وروعتها.الغضلجمالهاالإعجابالخشخاشازهارتثير

الحجمحيثمنالمتنوعةالأزهارمنالعديدالمزارعونوأنتج

زرعها.ويسهل،التحملقويةالأنوأعومعظم.والشكل

خصائص،دقيقة،عادة،وهي،الخشخاشلبذوروليس

فييستخدمز!اتنتجأنهاكماللطورطعاماوتباع،مخدرة

القشرةوتعد.أجشرياللاستهلاكالأطعمةبعضإعداد

وتستخدمللأبقار.جيداغذاءالزيتعصرمنالمتبقيةالصلبة

الخبزعلىنثرهاويمكن،منكهةمادةأيضاالخشخالقبذور

الكعك.لحشوتستخدمأووالرغيف
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الأزهار.حدائقفىالبذرةمنينموالخشخاش

اثرويت!المنثورالخشخالتقأوالعاديالخشخالتقينمو

أوروبا.فيالحشائشالكثيفةالقفوالمروجحقولفيبريا

بذورمنالعاديالخشخاشأنواعمنالعديدزراعةوتتم

نطاقعلىآيسلنداخشخالت!ويزرعالأزهار.احدائقفي

محتلفة،لونيةظلالالمعمرةولأزهاره،الحدائقفيواسع

الورديوالقرلفليوالأصفروالبرتقاليالأبيضمن

الخشخاشهوروعةالأكثروالخشحاش.والقرمزي

لأزهارهي!صنماوعادة.الكبيرةالزهورذوالشرقى

أرجوانيوسطالسالمونيةأوالبيضاءأوالبرتقاليةأوالحمراء

غربيفيبرياكاليفورنياخشخاشوينموللسواد.مائل

.أخرىأماك!فيويزرع.المتحدةالولايات

يم!شحوليةنباتاتالخشخاشأنواعمنوالعديد

لأكثريعمرالشرقيالخشخاشأنغيرالبذور،منزراعتها

الجذور.منأجزاءبا!عتخدامزراعتهويستحسنمشتين،من

الصيف.فيالنباتهذاويزهر

حيثالخشخاشنبتةفييانعةأغلفةمنالأفيونويأتي

لخدشالعاملونيقوم،عليهوللحصهمولالبذور.تنمو

منتمزالتياللبنيةالعصارةوتتركالنهارأواخرفيالأغلفة

اليومفيجنيهايتمأنقبللتجمد،الليلطوالالأغلفة

18و01بينيتراوحماالأغلفةمنألفا021وتنتج.التالي

.الافيونمنكجم

.الزهرة؟الأفيون،الخطاطيفبقلةأيضا:انظر

-؟هـ،636-؟)عبداللهأبو،الخشني

الخشنيأسدبنالحارثبنمحمدعبداللهأبوم(.769

أهلمن،والحفاظالفقهاءمنمؤرخ.الأندلسي،القيرواني

.الشورىوولىبهافتعلمصغيراقرطبةإلىانتقل.القيروان

مغرماوكان.كثيرةكتباباللهالمشصرالمؤميماتلأميروآلف

فييجلعرأنإلىالمنتصرموتبعدواحتاجبالكيمياء،

.الدهونفيهيميع()دكانحانوت

طبقات؟مطبوع،بقرطبةالقف!اة:أحلميةاآثارهمن

الاتفاق،والمحدثينالفقهاءأخبار،مطوع،إفريقياعلماء

والنسب.الفتيا؟مالكالإماممذهبفىوالاختلاف

هـ،895-51)0طاهرأبوالخشوعي،

بنإبراهيمبنبركاتطاهرأبوأم(.1611102

الخشوعي،،الدمشقيإبراهيمبنكاتبربنطاهر

الذهب.حجرمحلةإلىنسبةالذهبيالرفاء،،الأنماطي

عنهفأكثرالأكفانيبناللههبةمنسيممحدثعالم

وغيرهم.سهلبنوطاهرحمزةبنالكريمعبدوعن

وابنالمقدسيوالضياءقدامةبنالموفتعنهروى

جدهإلىنسبةالخشوعي:لهقيل.وغيرهمعبدالدائه

فسمي:،المحرابفيفتوفيالناسيؤمكانالذيالأعلى

.والإجازةبالسماعوكثيرةكبيرةكتباروى.الخشوعي

العربية،اللغةخصائصفييبحثكتابالخصائص

الشهيرجنيلنعثمانالفتحأبوالشهيراللغويالعلامةآلفه

الكتاباشتمل.أم100هـ،293سنةالمتوفىجنيبابن

بينالفرقفيكبحثه،النطاقهذاعنتخرجأبوابعلى

مأهيإلهام:اللغةأصلفيوبحثه،والقولالكلام

العربية:باللغةتختصمباحثهوبقيةوغيرها.؟اصطلاح

هذا"وليكون:مؤلفهيقولإذومشكلاتها.فلسفتها،

أشفعفيهغرضناليسإذالن!بمجهاتفيذاهباال!ضاب

أكثرفىمنهفرغأمرهدالأن"والحزموالجروالنص!

إثارةعلىمبنىالكتابهذاوإنما.فيهالمصنفةال!ضب

وكيف،والمبادئالأوضاعحالوتقرير،المعاليمعادن

فيفالكتاب".والحواشيالأحناءفيأحكامهاسرت

ذكرتوإنومشكلاتها،العربيةاللغةقضايافيمجمله

تلكإلىمنهاللانطلاقوصرفهانحوهاتفصيلاتبعض

مجلداتثلاثةفييقعوالكتاب.والمشكلاتالقضايا

الكلامبينالفصلعلىالقولببابتبدأبابا،162تضم

الفروعقياسوصحةالمستحيلفيببابوتنتهي،والقول

جنى.ابنانظر:.الأصولفسادعلى

ا!لقار(بممرارعلي)الحياةاللواشىتربيةالظر:.الخصى

(.الن!)تنظيمالقط(بمالسماعلى)السيطرةالاليفالحيوان

الجهازفيالبيضيةالغددمنالنتينإحدىا!دلآ

يسمىكيسفيالخصيتانوتتعلق.الذكريالتكاثري
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رئيستانوظيفتانوللخصيتين.القضيبخلف،الصفن

الذكرية،الهورموناتإفراز2-و،المنيإنتاج-اهما:

التستوسترون.وبخاصة

سم،4حواليالبالغالذكرفيخصيةكلطوليبلغ

للرجلالعاديةالخصيةتزنبينما،سم3حواليوعرضها

ليفيةبمادةعادةالخصيةوتغطى.جم02حواليالبالغ

،للغدةالخلفىالوفمنالليفيةالمادةهذهوتدخل.كثيفة

052حوالىإلىالخصيةتقسمصفائحإلىتتفرقثم

أنابيبأربعةإلىواحدعلىقسمكلويحتويقسفا.

السائلإنتاجفيها!مالمنىناقلةالنبيباتتسمىمفتولة

اسمائلفتنقلالخصيةداخلالكبيرةالأنابيبوأما.المنوي

فىيقع،البربخيسمىالالتفافشديدأنبوبإلىالمنوي

البربقبلفيالمنويةالحيواناتوتتطور.خصيةكلمؤخرة

الجنسية.الاستثارةخلالالجسممنتحريرها

بينالواقعالنسيجينتجهالتستوسترونوهورمون

بعصنموفىالتستوسترونويتحكم.المنىناقلةالنبيبات

وتضخمكاللحيةالبلوغفترةأثناءالذكورةصفات

الأعضاءحجموازديادالصوتوخشونةالعضلات

لدىالجنسىاسملوكالهورمونهذايقويكما.التناسلية

الذكور.

.التستوسترون،غدة،البروستاتالتكاثر،ا:أيضئانظرا

تنقل،ناعممسحوقهيئةعلىملونةمادةالخضاب

وأالمادةبتلكتمزجعندماهذاويحدث.أخرىلمادةلونها

رقيقة.طبقةفيسطحهاعلىتوضع

حينالسائلفيمعلقايظلولكنهالخضابينحلولا

التىالملونةالموادوأماطلاء.لتركيببسائليطحنأويمزج

اللونبتشريباللونيةآثارهافتعطيالسوائلفيتنحل

الأصبغة.فتسمى

يستعملالتىالمادةنوعحسبالطلاءطرقوتختلف

فينفسهاهيالمستخدمةالخضاباتولكن،اللونمعها

.الأنماطجميع

الأمهق،،التشكيليالتصوير،البويةأيضئا:انظر

لجلد.االشعر،،للونا

خفر.،التوني:نظرا.لتودىاحصر

هـ،أ377-0921)محمد،حسينالخضر

وفقيهعالمحسينالخضرمحمدأم(.-1873589

يوليوثورةبعدالأزهرللجامعشيخعوأول،تونسيومصلح

تونس،فيالزاببلادمننفطةبلدةفىولدمصر.في

الزيتونةجامعفىوكذلك،وخالهوالدهيدعلىوتعلم

الجزائرزار.ام898هـ،أ631عامفيهوتخرجبتونس

مجلةأصدر.وفاتهحتىبهاواستقرومصروسوريا

أولوهيام،409اهـ،322عامالعظمىالسعادة

الأزهرفىكثيرةمناصبوتبوأ.بتونستصدرعربيةمجلة

به.ودرس

مرضه.بسببام549أهـ،374عامالمشيخةاعتزل

،الرازقعبدوعليحسينطهفيهاقارعكثيرةكتبله

وغيروالحريةوالإصلاح،العربيةاللغةفيكتباألفكما

.بالقاهرةتوفي.ذلك

يمكنالتيالغذائيةالأطعمةمنواحدةالخضراوات

السيقانأوالبذورأوالجذورأوالأوراقمنعليهاالحصول

الخضراواتالناسويأكل.معينةنباتاتمنأخرىأجزاءأو

وجبةمنجزءاويستخدمونها،مطوخةأو،طازجة

أيضاوتستخدموالحساء،،السلطاتعملفيأو،رئيسية

المحلية،الخضراواتعداوفيما.الوجباتبينخفيفةوجبة

حوالييوجد،المداريةالبلادفيتؤكلالتيوالأعشاب

التيأو،الاستخدامالشائعةالخضراواتمننوع001

العالم.حولتزرع

وهى.الصحيالغذاءمنمهماجزءاالخضراواتوتعد

والريبوفلا!ب،،النياسين،وبخاصة،للفيتاميناتممتازمصدر

مصدراالخضراواتتعدكما.وجأ،وفيتامينيوالثيامين

ومعظموالحديد.الكالسيوممثل،المعدنيةللأملاح

.كثيرةحراريةسعراتعلىتحتويلاالخضراوات

مجالوهوالبساتر.علممنفرعالخضراواتوزراعة

العلماءويعرف.الفاكهةزراعةأيضايشملالذيالزراعة

عشبى.نباتمنالمأكولالجزءأنهاعلىالخضراوات

سيقانمنأقلوأليافهغضةسيقانلهالعشبيوالنبات

الخضراواتومعظم.والشجيراتللأشجارالخشبيةالأفرع

نموموسمأوفقطواحدعاملمدةتعيشأي،حوليةنباتات

واحد.

الفواكهعنيميزهاللخضراواتالبستانيوالتعريف

الخشبية،النباتاتوبعضالاشجار،علىسنوئاتنموالتى

الشائعألاستخدامولكن.سنتينمنأكثرتعيشالتي

سبيلعلى،الناسفمعظم.العلمىالتعريفعنيختلف

العاملونبينماالفواكهمنوالبطيخالشماميعتبرون،المثال

ثمارهالأنالخضراواتمنيعدونهاالبساتينمجالفي

سنويا.زراعتهاتعادأنيجبحوليةنباتاتعلىتنمو

بالخضراواتالمنزليةالحدأئقزراعةأصبحتولقد

نأيمكنالمنزليةالحدائقوزراعة.وشحائعةمنتشرةهواية

عاليةخضراواتوإنتاجالغذاءأسعارخفضفىتساعد

فيتزرعالتيالشائعةالخضراواتأهمومن.الجودة
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منمهمحزءالخفراوات

تمدوهيال!محي،الغذاء

دالفيتامياتالإنسان

المعد!ة،والأملاح،القيمة

عيرأكلهاعسدوحاصة

الحضراوات.مطبوحة

محلياتنتجالتيالطارحة

التقليدية.لالأصواقتباع

(الفولالفاصوليا،)البازلاء،البقوأجاتالمنزليةالحدائق

والطماطم.والفجلوالبصلوالخسوالخياروالكرنب

.أطخضراواتالتجاريبالإنتاجأساساتهتمالمقالةوهذه

الحدائق.تنسيقان!:

تعبأالصناعيةبالدولتزرعالتيالخضراواتمعظم

ومن.الأخرىالطرتببعضتصنعأووتجمدوتجفف

والبطاطسالتصنئالبازلاءبغرضتزرعالتيالخضراوات

وعلى.والطماطمالسكريةوالذرةالخضراء،والفاصوليا

تجارياتصنيعهايمكنتقريباالخضراوأتفكل،حالأي

مالبنوماءفيوتحفظمرطباناتأو،علبفىوتباع

كخضراواتتستخدمالتيالنباتاتأجزاء

لحزءتبعامجموعاتفيالخضراواتوضعلمكن

كخضراواتتؤكلالتيالنباتفأجزاء.يؤكلالذيالنبات

،لأوراقوا،رلثماوا،شهريةاقيدلعناوا،بصاللأاتشمل

.تلدرناوا،نلسيقاوا،ورلبذوا،ورلجذوا

التياللحميةالأوراقمنالعديدمنتتكون.الأبصال

تحتوتن!وكبيرةالأوراقهذهوقاعدة.قصيرةلساقتحيط

الثومويعد.عادةيؤكلالذيالجزءوهي،التربةلممطح

وهيالأبصالمنالأندلسيوالكراثوالبصلوالكراث

وتوابل.كخضراواتتستخدم

التيالمعروفةالزهريةالعناقيدأكثر.الزهريةالعناقيد

)القرنبيط(.والقنبيطالبركوليهيكخضراواتتستخدم

الزهريةالبراعممن)عناقيدرؤوسلهانباتاتوالبركولى

متماس!صةالقنبيطورؤوس.ومتفرعةخضراء(السميكة

أبيض.ولونهاومستديرة

وتختج،أنسجةمنبهايحيطوماأجذوراهي.الثمار

البساتينبفلاحةالعاملونويعد.الزهريالنباتبوساطة

.خضراواتالحوليةالعشبيةالنباتاتمنتؤكلالتيالثمار

والدباءوالخيارالباذنجانالثمريةالخضراواتنباتاتوتشمل

الخضراءوالفاصولياواليقطينوالفلفلوالباميةوالشمام

والبطئ.والطماطم

أورأقهاحلتؤالتيالخضراواتتشمل.الأوراق

الصينيوالكرنبوالسلقوالكرنبالمسوقال!صنب

والخساللارويسي()الكرنبوالكيلوالهندباءوالرشاد

ولكنتطبخالخضراواتهذهوبعضوالسبالقوالخردل

والراوندوال!صفس.السلطاتفيطازجةحلتؤغالبيتها

وتدعمالنباتبسيقانالسويقاتوتتصل،سويقاتالخزني

.اللأوراق

جذوراتكونأنيمكنالجذريةالخضراوات.الجذور

تحتجانبياوتنتشر،تتفرعالليفيةوالجذور.وتديةأوليفية

الجذورمنلحميةأجزاءالحلوةفالبطاطا،التربةسطح

الجذر،منيستطلالذيالجزءهوالوتديوالجذر.الليفية

والجزروالجرجاروالجزرالبنجرفجذور،أسفلإلىوينمو

أمثلةكلهااللفتوأنواعاللفتىوالملفوفوالفجلالأبيض

الوتدية.للجذور

لذورها،تؤكلالتيالخضراواتأمثلةمنالبذور.

الليما،فاصولياالخضراء،الفاصولياالبازلاء،،البلديةاللوبيا

مثلالبذورهذهبعض.الشاميةوالذرةالزرقاءالفاصوليا
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تستخدمالتىالنباتاتأجزاء

الخضراوات.كخفمراوات

أحزاءمنتأتيغدائيةأطعمة

معينة.لباتيةأنواعم!مختلمة

والتحارالزهريةوالماقيدالأبصال

والبدوروالجذوروالأوراق

نأيم!شوالدرناتوالسيقان

.حضراواتبوصمفهاتؤكل

العسال!

)أوراق!ا(

الحطاط!

()در،ت

كاد!اد

)ثمار(

!499ا!بر؟

؟!خ!-في

خهليود

)سيقاد(

دعيطلؤا

هرية(رقيدعما)

رلاءلاا

ور(لد)

ءلحصل

()الصال

الحرر

)حدور(

تجفعندماتحصدءالزرقاوالفاصولياالخضراءلفاصولياا

الشامية،والذرةالبازلاء،مثلالبذورمنالآخروالبعض

طرية.زالتماوهيتحصد

.وثمارهوأزهارهالنباتأوراقتحملوهي.السيقان

والكرنب،الهليونسيقانهاتؤكلالتيالخضراواتوأهم

للكرنببينماورقيقةطويلةالهليونوسعيقان.الساقي

.الأبصالتشبهكبيرةسيقانالساقى

تحتتنمو،السيقانمنخاصنوعمعظمها.الدرنات

تستخدمالتىالرئيسيةالدرناتومن.التربةسطح

منالعديدوفى.القدسوخرشوفالبطاطسخضراوات

والولاياتالمتحدةوالمملكةأيرلنداوخاصةالغربيةالدول

الناسيستهلكالدولمنوغيرهاوكنداالأمريكيةالمتحدة

منآخرنوعأيمنأكثرالبطاطسمنكبيرةكميات

.تالخضراوا

الخضراواتزراعة

نطاقعلىالخضراواتلزراعةموقعأياختياريعتمد

على،السكريةفالذرة،الجويةالظروفعلىأساساتجاري

الصيفذاتالمناطقفىجيدةبصورةتنمو،المثالسبيل

الجوذاتالمناطقفيالبطاطستنموحينفي،الرطب

التيالصحراويةوالمناطقالحار،الجوذاتوالبلادالبارد.

الخسويزرع.الطماطملنمومثاليةتعدالريعلىتعتمد

ابىرد.الصيفذاتالمناطقفىبنجاح

التجاريللإنتاجأسا!ميةأربخطواتتوجد

بالمحصولالعناية2-الزراعة-1:للخضراوات

منالعديدويستخدم.والشحنالتعبئة-4الحصاد3-

.العملياتهذهلإجراءألالاتمنمختلفةأنواعاالمزارعين

فىالبذوربدفنالخضراواتمنالعديديزرع.الزراعة

العمليةهذهوتسمىالحصاد.حتىتنموحيث،الحقل

بذورايزرعونالمزارعينوبعض.مباشرةبالبذورالزراعة

نباتيةموادفيأولأالبذورهذهإنباتيتمحيثمسبقامنبتة

بعدالناميةالشتلاتتنقلثم،الخثتسمىجزئيامتحللة

الكرنبمثلالنباتاتوبعض.الحقلفيللزراعةذلك

البيتتنئفيالتيبالشتلاتتزرعأنيمكن،والطماطم

دافئة.جويةظروففىحقلفىأو)الصوبة(،المحمى

إنتاجفيالخضراواتمزارعيالشتلطريقةوتساعد

الحقل.فيمباشرةبالبذوربالزراعةمقارنةمبكرمحصول

حيث،الخضراوأتلنوعتبعاالزراعةموسمويختلف

وتزرعالبارد،الجوفيالخضراواتبعضزراعةتنجح

أجطاطسواوالخسوالجزرالبنجرمثلالربئ!فيمبكرا

الأخرىالخضراواتمحاصيلوبعض.والسبانخوالفجل

الصقيعتتحملأنيمكنوالبازلاء،والبصلكالكرنب

المناطقفيوالمزارعون.ذاكعنمبكروقتفىوتزرع

بينماالشتاء،أثناءالخضراواتهذهزراعةيمكنهمالدافئة

الصيفيةالخضراواتنباتاتزراعةيمكن،الباردةالبلادفي

الربيع.أواخرفي

والكورجيت،،الباذنجانومنها،الخضراواتوبعض

المحاصيلوهذه.دافئجوإلىتحتاج،السكريةوالذرة

موسمنهايةبعدالشتلاتتظهربحيثزراعتهايجب

والشمامالليماوفاصولياالخيار،يزرعبينما،الصقيع

الصقيع.انتهاءبعدفقطوالطماطم

الحقلفىعادةتنموأنيمكنهالاالمداريةالخضراوات

خضراواتمنالعديدولكن.المعتدلةالمناطقفي،المفتوح
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المداريةالمناطقفيجيذاتسموأنيمكنالمعتدلةالمنطقة

الخضراواتمحاصيلوبعض.المرتفعاتفىوبخاصة

تحتالمناطقفيجيداتنمو،والباذنجانكالفليفلة،المدارية

البحردولوبعضأسبانيافىشائعةالمحاصيلوهذه،المدارية

.الأخرىالمتوسطالأبيض

الأرضبتجهيزبالمحصولالعنايةتبدأ.بالمحصولالعاية

بالعزقيقومالخضراواتومزارعالبذور.زراعةقبل

مبيداتيستخدمأنيمكنوكذلك،الحقولوتسميد

الأرضبعزقالمزارعيقوم،المحصولزراعةوبعد.الحشائش

وانتشارالتهويةوتحسينالحشائمشعلىللقضاءأخرىمرة

.الأسمدةمنالمزيدإضافةويمكن.التربةفىالريماء

بصفةمحاصيلهمبفحصالخضرأواتمزارعويقوم

.الضارةوالأمراضبالحشرأتالإصابةمدىلمعرفةدورية

وطرقالكيميائيةالموادمنكثيرةأنواعاالمزارعونويستخدم

منمختلفةلأنواعتهاجمالنباتاتإنحيث،المقاومة

إذاالخضراواتحقولريويمكن.والحشراتالأمراض

الجافالمناخذاتالمناطقوفى.كافغيرالموماءكان

ضروريا.الرييكون،الجافوشبه

مهمالمناسبالوقتفىالخضراواتحصادالحصاد.

وأالمحلىللسوقمباشرةترسلالتيوالخضراواتجدا.

تلكمننضجاأكثردرجةعندحصادهايمكنللتصنيع

نأللمزارعينويمكن،طويلةلمسافاتستشحنالتي

لعدةتمتدطويلةفترةخلالالخضراواتبعضيحصدوا

ولكن.والبطاطسالجزر،فيالحالهوكما،أسابيع

نألضمانسريعاونقلهاجمعهايجبالأخرىالمحاصيل

عالية.جودةوذاتطازجةتكون

لجودتهاتبعاالخضراواتتصنف.والشحنالتعبئة

إلىحصدتالتىالخضراواتنقلويمكنوحجمها.

الخضراواتزراعةفيالرئيسيةالدول

*السنويالتجاريالإنتاج

................الصلى

متر!بطن681.246لأ...

،......)سابقا(السوفييتيالاتحاد

متريط!)00.714.112

.....الهسد

مزيط!238/77لأ...

....المتحدةالولايات

!تريطن61لم0003632

"..بولندا

متريط!14لا000.052

الصويا!وليشمللا*

للأمالتالعةوالأعديةالرراعةممطمةهووالمصدرأم859لعاماليالات

.المتحدة

وتعبئتها،وتشذيبها،وغسلها،فرزهايتمحيث،مبنى

الالاتبعضهناكأنكماعليها.العلاماتووضع

داخلتحركهاأثناءالمحصولوتعبئةوفرزجمعيمكنها

الحقل.

ومنعالقاذوراتلإزالةالخضراواتمعظمغسليتم

والكرنب،،للخسالخارجيةالأوراقوتزال.الذبول

لمنعشمعيةبطبقةالخيارتغليفويمكنمظهرها.لتحسين

الخس،ومنها،الخضراواتبعضتبريدويجبالماء.فقد

تشحنجمعها.بعدفسادهالمنعالسكريةوالذرة

السككوعربات،الكبيرةالنقلبسياراتالخضراوات

الأسواقإلى،المبردةالبضائعلنقلالخصصةالحديدية

بعضتخزينويمكن.التصنيعوأماكنالبعيدةأوالمحلية

البطاطسمثلشحنهاقبلطويلةلمدةالخضراوات

والبصل.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القنبيطالحيارالبادبحاد

الأندلسىالكراتالشاميةالذرةالبارلاء

لكراثاسدوالراميةبىا

لكرفسادلرشااكوليلبرا

لكرد!!للسبااأصص!ا
قيلسااد!لكرالمضلعالسلئالحلوةاطاالطا

الصينيالكردصالحتممامأصطاطسا

اللارؤيسىالكرل!الشصدرالأحمرالبطيح

المسوقالكرل!لطماطماالبقدونس

لكورحيتاسلعدايوتيلتشاا

للح!اصوليالفاالتوما

اللفتالليميةالفاصولياالمعمرالثوم

الحلديةاللولياالفحلالحرجار

اللفتيالملفوفأ!لفلاالحرر

الهليونالفليفلةالأديضالحزر

الهندلاءالسودانيالفولنمات،الحماض

نبات،اليامالصويافولالخردل

اليقطينالقرعالخرشوف

اللارؤيسيالقرلبيطسالقدخرشود!

القلقاسلحسا

التجاريةالبستحة

فد،البستمة

التعدية

الحدائقتنسيق

صلةذاتأخرىمقالات

الأغديةحفظ

الزراعة

الاتيالريت

العداء

المجمدءالغذا

لباتا

تيةلباا

بينوالواقعةللأرضالعطمةالدائرةهوالاستواء!خط

هذاويقسم.الجنوبىوالقطبالشماليالقطبمنتصف

نصفهمامتساويينقسمينإلىالأرضالوهميالخط

البدءنقطةأنهكما.الجنوبىالكرةونصف،الشماليالكرة
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منوالجنوبالشمالتقيسالتيالعرضخطوطلدرجات

.العرضخطانظر:.القطبينإلىالاستواءخط

الاستواءوخطصفرا.الاسشواءخطعرضويساوي

المسافاتعليهتقاسخطبمثابةهوالأرضيةالكرةعلى

المسافاتتقيسالتيالطولخطوطدرجاتلتبيانالمتساوية

الكرةمحيطيبلغ.الطولخطان!:.والغربللشرق

وتعادل.حصم760.04حواليالاستواءخطعلىالأرضية

كم.أ3211.الاستوأءخطعلىالطوللخطدرجةكل

مستوىارتفاعبقياسالاستواءخطموضعتحديديمكن

مكانلايالارتفاعزاويةإن.الأفقفوقالشماليةالنجمة

ملاحظةيمكنفلاوبالتالي.المكانهذاعرضخطتعادل

الأفقفوقبصعوبةإلاالاستواءخطعلىالشماليةالنجمة

صفرا.يساويوارتفاعها

خطامتدادعلىالمناخيتفاوت.الاستوائيالمناخ

معظمففىالبحر.عنوبعدهالارتفاعحعسبالاممتواء

بكثافةالأمطارتسقط،المنخفضةالاستوائيةالأراضي

الساحلأنإلا.العامطوالالعاديةالحرارةدرجاتوتنتظم

ويكونقليلةأمطارسوىعليهتسقطلاالإفريقيالشرقي

منطقةوهناك.طويلةلفتراتويستمرهناكجافاالموسم

تماماالاستواءخطعلىتقعالإكوادورفيكويتوتسمى

فإنالكبير،الارتفاعهذاوبسبب،م085.2ارتفاعهايبلغ

منأقلتكونماعادةمنتظمةحرارةبدرجةتتميزالمنطقة

مناطقمنأبردتكونوبهذام41بحواليالمجاورةالمناطق

.المجاورةالمنخفضةالأراضى

علىالامتواءخطبروزهو.السماويالاستواءخط

تمالذيالوهميالأفقأيالسماويالنصففيالأرض

خطويساعد.الأخرىالسماويةوالأجسامالأرضعليه

والكواكب.النجوممواقعتحديدعلىالسماويالاستواء

علم.،الفلكانظر:

عليهتكونالذيالخطهو.المغنطيسيالاستواءخط

الأقطابعنمتساويةبدرجةمتباعدةكافةالنقاط

الاستواءخط:انظر،والشماليةالجنوبيةالمغنطيسية

المغنطيسي.

منالاستواءخطجزرتتكونجرر.الاستواء،خط

المحيطوسطفيتقع،المرجانقليلةمعزولةجزيرة11

مساحةتغطيحيثالاستواء،خطجانبيعلى،الهادئ

أيضاوتسمى.نسمة895.2نحوويقطنها،2كم765

لاستوأئية.االجزر

الجزرتلكمنثلاثعلىالمتحدةالولاياتتسيطر

الجزروتشكلوبالميرا.،ريفوكنجمان،جارفس:وهي

منجزءاالامشواءخطجزرمجموعةمنالأخرىالثماني

تي،يتيماوكر،وفلنت،رولينكاصرو!،تييريباصر

وتشمل.وفوستوكوترينا،،وتابيوران،وستاربكومالدن

وجزر،فينيكسوجزر،جيلبرتجزرأيضئاكيريباتيجزر

وشن.أ

.أتولكريتيماتيبمكيريباتي:أيضاانظر

لفلك،ا،لاالاعتدأنظر:.ويلسمااالاستواءخط

السماء(.!ي!مماويجرممكان)تحديدعلم

يطوقوهيئخطالمغنطيسيالاستواءخط

الجغرافي.الاستواءخطمنبالقربويوجد،الأرض

وآخرشماليمغنطيسيقطبذوضخممغنطيسوالأرض

سطحعلىالمكانالمغنطيسيالاستواءخطويحدد.جنوبي

للقطبالمغنطصيالجذبقوهفيهتتساوىالذيالأرض

للقطبالمغنطيسىالجذبقوةمعالشماليالمغنطجسى

منبالقربالمغنطيسيةالأقطابوتقع.الجنوبيالمغنطسي

القطبويقع.والجنوبيالشمالىالجغرافيينالقطين

فيرينجنزإلفجزيرةمنبالقربالشمالىالمغنطيسي

عنبعيدافيقعالجنوبيالمغنطسيالقطبأماكندا.شمالي

الجنوبيةالقطيةالقارةمنجزءوهيلاند،ولكسساحل

خطالعلماءيسميماوكثيرأ)أنتاركتيكا(.المتجمدة

النقاطجميعففى.اللاانحرافخطالمغنطيسيالاستواء

دونأفقيةالمغنطيسيةالإبرةتبقى،الخطهذاامتدادعلى

جانب.أيإلىميل

بعصأنواعتنقلالتيالأنابيبمننظامالأظليب!خط

فيمهمادوراالأنابيبخطوطتؤدي.طويلةلمسافاتالمواد

الأنابيبخطويحملواقتصادها.الحديثةالمجتمعاتأعمال

ونقل،الصناعيةوالأعمالالمنازلفيالمستخدمةالمياهمعظم

والبرا!بنكالبترولالنفطةوالمنتجات،والنفطالطبيعيالغاز

الخلفاتفيحملالأنابيبخطويستخدم.الديزلووقود

الحديدوخام،الحجريالفحموحبيبات،الصرفومياه

الصناعية.الأغراضفيمستخدمةكلهاالجيريوالحجر

منمجموعةمنالانابيبخطوطمنالعديديتألف

منالكثيرت!شع،ولكن.باللحاممغاالمتصلةالفولاذأنابيب



الأنابيبخط84

البوفيمثل،بلامشيكيةموادمنوالماءالغازأنابيبخطوط

الأناليبخطوطتصنعكماكلوريد،فينيلوالبوليإثيلين

منتركيبةأووالحديد،،والخرسانة،الألومنيوممنأيضا

أجا،غاالمياهأنابيبخطوطوتبنى.والإسمنتالأ!مبستوس

بحواشمثبتةخاصةبوصلاتمعامتصلةأجزاءصورةفي

تمنعاشتيالسدادإحكاممحابسأو،المياهتمئتسرب

والغاز.المياهتسرب

علىيزيدماإلىالأنابيبخططوليصلقد

خمسة!نالأناليبطحصوأأقطاروتتراوح.كم84)00

سطئتحتالأنابيبخطوطوتدنرأمتار.5وسنتيمترات

علىالاخربعضهايلقىبينمامتر،حوافيبعدعلىالأرض

وتمتدالس!ةفوقمثبتةركائزعلىيوضعأوالأرضسطح

،الصحارىعبرأوالماءسطحتحتالأنابيبخطوطبعض

خصوطوتعتبر.والبحيراتالأنهارتحتأوالجبالوفوق

كبيرةكمياتتنقلحيث،النقلوسائاأكفأمنالأنابيب

المستهللث.إلىالمصدرمنمباشرمستمربتدفقالموادمن

لقلسمأ..وقطرهأك!ا،000طولهأنابيبلخطويمكن

ارتفاعورغم.اليومفىالنفطمنبرمي!!مليونحوالي

رخيصةنسبياتعتبرأنهاإلا،الأكابيبخطوطإنشاءتكاليف

توزيعفيالأنابيبخطوطوتستخدم.والصيانةالتشغيل

والغاز،ومنتجاتهالنفصأرئيسيةوبصفة،الطاقةلإنتاجالوقود

.أخرىومميلةأيم!أكثرالطيعي

الأنابيبخطوطأنواع

الأنابيب:خطوطمنرئيسيةأنواعثلاثةتوجد

السائلأنابيبخطوط2-الغازأنابيبخطوطأ-

.الجامدةالموادأنابيبخطوط3-

أساسيةبصفةالخطوطهذهتنقلالغاز.أنابيبخطوط

تعرفالأنابيبمنمجموعةوتوجد.الطبيعيالغاز

معالجةوحداتإلىالآبارمنالغازتنقلالتجميعبأنابيب

الأنابيبخطوطشيالمعالجالغازيرسل،ذلكوبعدالغاز،

إلىالغازويصل.والصغرىالكبرىوالقرىالمدنإلى

توزئوخطوطالتوزلقخطوطشحبكةخلالالمستهلكين

وخطوطللخدمةالرئيسيةالأنابيبخطوط:نوعانالغاز

كبيرةالرئيسيةالأنابيبخطوط.للخدمةالفرديةالأنابيب

أنابيبخطوطت!صنبينما،النقلأنابيببخطوطومتصلة

الرئيسية.الخطوطمنومتفرعةأصغرالفرديةالخدمات

تسوقهالذيالوقودالفرديةالخدماتخطهوطوتحمل

والمصانع،،والم!صاتب،المنازلإلىالعامةالخدمةشعركات

آخرين.مستهل!نوأي

بصفةالخطوطهذهتقوم.السائلأفابيبخطوط

وتقوموالماء.،النفطيةوالمنتجاتالنفطزيتبنقلأساممية

الزيتبنقل،النفطنقلعمليةفي،التجميعأنابيبخطوط

وتنقل.الرئيسيةالأنابيبحطوطإلىالمنتجةالآلارمن

النفط،تكريرمصافيإلىمباشرةاشيتالحطهوطبعض

إلىلينقلالسفنتحميلأرصفةإلىينقلهالآخروبعضها

وأ،المسطحةوالقوارب،النفطناقلاتدوساطةالمصافى

عرباتأوالشاحناتأو،الحديديةاسم!صكعربات

البترولإنتاجفىالنفطزيتالمصافىوتستخدم.الشحن

إلىتنقلهالتيالأخرىالنفطيةوالمنتجاتالتشحيموزيوت

.المنتجاتنقلأنابيبخطوطخلالالبيعمناطق

الكبيرةالمدنإلىالماءالمياهنقلأنابيبخطوطتجلب

وأالابار،أوالتحزين،أماكنأوالخزاناتمنوالصغيرة

فىذلكبعدالماءشدفقثم.أخرىمصادرأو،البحيرات

وخطوطرئيسيةأنابيبخطوطخلالأضوزلغاأناليبخطو!أ

السكنية.المجمعاتفيبنايةكلإلىتصلالتىالفرديةالخدمة

الصنابيرعلىالماءبتوزيعبنايةكلداخ!!الأنابيبوتقوم

شبكةوتحمل.الاخرىالصحيةوالتوصيلاتالمياهودورات

كما.الصحيوالصرفالنفاياتمياهأخرىأنابيبخطوط

كما،الصناعيةللاستخداماتالماءالمياهأنابي!خطوطتنقل

التعدين.وعملياتالريأنظمةفي

المرادمعظمتنقل.الجامدةالموادأنابيبخطوط

والخاليط.القوامرقيقةسائلةمخاليطهيئةعلىالجامدة

ناعمةالجامدةالموادوجسيماتالسائلمنخليطالسائلة

الحجريالفحممن:كلاالخاليطهذهوتشمل.أطحنا

والفحموالماء،الجيريوالحجروالماء،الحديدوخاموالماء،

وخطوط.اسحوائلمثلتتدفقوهي.واشيتالحجري

السوائل.أنابيبخطوطتشبهالخاليطنما!أنابيب

معينةموادالجامدةالموادأنابيبخطوطتنقلكما

شبكةخلالالمتدفقالهواءبد!والقمحالخشبكنشارة

.الخطوط

الأنابيبخطوطعملكيفية

لنقلجدامرتفعاضغطاالأنابيبخطوطتستخدم

بين3عادةالضغطهذاوسراوحخلالها.المحمولةالمواد

الأنابيب.خطبدايةفيجويضغطوحدة41و.

بسرعةالطبيعىالغازتحريكعلىالعاليالضغطويعمل

سرعةتصلبينما،الساعةفيكم42حواليإلىتصل

فيكم8إلى3حواليإلىالقوامرقيقةوالخاليطالسوائل

الساعة.

ينخفض،الأنابيبخطخلالالمادةتتحركعندما

بجدرانالمادةاحتكاكبسببيدفعهاالذيالضغط

كلالطاقةتقويةإلىالمنقولةالمادةتحتاجولهدا،،الأنبوب

طولعلىالدفععلىللمساعدةتقريباكم025إلى05
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التدفقاتجاه

وإشاراتتحذيرأدواتوتوضع.اللستمرةالدفعاتبعمليةتعر!عمليةبوساطةواحدوقتفيممتحاتعدةينقلالنفطيةاللنتجاتأنابيبخط

وزلهابوساطةالمحتلفةالمشجاتبينالكثافةمقياسيميزالآحر.يبدأوأينالمشحاتأحدينتهيأي!،الكثافةومقاييس،كالحوا!ميب،متموعةإرشادية

النوص.

الضخمحطاتمنالطاقةهذهعلىويحصل.الأنبوب

تدأفعوينظم.والخاليطالسوائلنقلأنابيبلخطوطالتابعة

تحكمصماماتبوساطةأيضاالأنابيبخطخلالالموأد

الأنابيب.خطامتدادطريقطولعلى

بوساطةالوقتنفسفيالموادمنالعديدنقليمكن

تفئحيثالنفطجة،المنتجاتتنقلالتيالأنابيبخطوط

دفعاتعلىالأخرىتلوواحدةالخطخلالالختلفةالمواد

الموادنقلويترتب.كم3وه2ءبينيتراوحأدنىبطول

الموادعنالأكثرالقيمةذاتالموادبفصلتسمحبطريقة

أضرارأيةتخفيضعلىالترتيبهذاويساعد،قيمةالأقل

مقياسويحددببعضها.المنتجاتبعضامتزاجعنتنتجقد

الحد،الأنابيبخطنهايةأوطرفمنبالقربالكثادة،

أوزانهافيالاختلافاتبقياسالمنتجاتبينالفاصل

النوعية.

لاكتشافمستمرةبصفةالأنابيبخطوطفحصيتم

مثلالجويةالظروفتسببهاقدالتىوالأضرارالتسربات

التجمد،حالةإلىووصولهاالحرارةدرجةانخفاض

علىعلاماتتوضعكما،التربةوتعرية،الغزيرةوالأمطار

الأضرارلمنعس!إلتربةتحتالمدفونةالأنابيبمواقع

تغليفويساعد.مستقبليةمشاروإنشائيةأيةعنالناتحة

حمايةعلى،الأخرىالموادببعضأوبالقار،الأنابيب

يسببهاقدالتيالبيئيةالأضراروتقليلالأنابيبخطوط

التىالأرضتستعيد،الحالاتمعظموفي.الخطكسر

ثلاثغضونفيقوتهاالأنابيبخطوطإنشاءأثناءحفرت

.سنواتخص!أو

ألايجبالأنابيبخطوطأنالناسمنالكثيريرى

علىالمحافظونحاربوقد.المعينةالمناطقبعضفىتوضع

عبرالنفطلأنابيبخطإنشاءلمنععدةلسنواتالبيئة

الذيالخطوهوالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىألاسكا

الأنابيبخطأنحجتهموكانت.ام779عامافتتح

البيئيالتوأزنقلبيمكنهماعبرهالمنقولالزيتوحرارة

بعضعارضولقد.المتجمدةللأرضوالحساسالهمث!

غربيفيالخاليطأنابيبخطإنشاءالبيئةعلىألمحافظين

المياهمصادرأناعتقدواحيث،الأمريكيةالمتحدةالولايات

منالزراعيةللأغراضبكثيرأهمالأقاليمفيالمحدودة

الانابيب.خطوطفىاستخدامها

العالمفىالرئيسيةالأنابيبخطوط

خطوطعلىكثيراالأولممطالشرقدولتعتمد

المنطقة.تلكمنللنفطالضخبمالإنتاجلنقلالأنابيب

العربيةالمملكةعبرالانابيبخطيمتد،المثالسبي!!وعلى

بطولالأحمروالبحرالعربىالخليجبينالسعودية

الخليجلالمشخدامالحاجةالخطهذاويلغي.كما،002

.وإيرانعمانبينهرمزمضيقخلالمن

العالم،فيالأنابيبخطوطأطولمنواحدروسيالدى

حواليلمسافةالزيتينقلالذيالصداقةأنابيبخطوهو

جمهوريةإلىروسيافىالأورالجبالمنكم000.4

بطولآخرخطويوجد.وسلوفاكياوالمجروألمانياتشيكيا

سيبرياغربيمنالطبيعيالغازينقلكم)0046منأكثر

وإيطاليا.وفرنسا،وهولندا،وبلجيكا،وألمانيا،النمسا،إلى

حواليلمسافةالزيتأوروباجنوبيأنابيبخطويحمل

بألمانيا.كارلزيوإلىبفرنسالافيرامنكم008

بكنهوانجداومنشوريابترولحقولتتصل،الصينوفي

طولهأنابيببخط-الأصفرالبحرعلىميناء-

العالم،فيجفافاالأكثرالقارةأستراليا،وفى.كمأ؟051

السدودمنطويلةلمسافاتالمياهتنقلأنابيبخطوطعدة

يتوافرلاالتيوالصغيرةالكبيرةالمدنإلىوالأنهارالصغيرة

محلئا.الماءمنالقليلإلافيها

أنابيبخط،المثالسبيلعلىأستراليا،غربيفييوجد

بالقربموندارنجسدمنالمياهينقل6ءكم0حواليبطول

كولجارديفيالذهبتعدينمدنإلىبيرثمن

آخرأنابيبخطأسترالياجنوبىفيويوجد.وكالجورلي

علىمدينة-مورجانمنالماءينقلكم036حوالىبطول

الأمطارمعدلفيهايقلبلدةوهيوايالا،إلى-موراين!

ملم.052عنالسنوي
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بطولألاسكاعبرالأناسي!احطبمتدألاسكا.عبرالأنابيبخط

ألاسكا.شماليممحدرلياشيتويمقلكمأ،003

الطهبيعي،الغازلنقلمهمةأنابيبخطوطأستراليافي

كمأ0،03بطولألابيبخطهناك،المثالسبيلوعلى

إلىالقاريالجرفغربيشمالمنالطهبيعيالغازلنقل

بطولاخرأنابيبخطكوينزلاندفيويوجد.بيرث

وفي.برزبينإلىرومامنالطيعيالغازلنقلكم035

منالطهبيعيالغازلنتملكمأ74بطولأنابيبحطفكتوريا

خطأمشرالياجنوبيفييوجدكماملبورنإلىباسمضيق

أديليدإلىكوبرلهرحوضمنالطيعيالغازلنقلأنابيب

ولمميدفي.

متراميةشبكةالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتتوافر

المتحدةالولاياتتقطعالتيالأنابيبخطوطمنالأطراف

خطوطأطولمنواحدوينقل.الاتجاهاتجميعفي

إلىلويزيانابولايةروجباتونمنالطبيعىالغازالانابيب

طولهويبلغ،نيويوركومدينةوفيلادلفياوبنسلفانيابتسبيرج

إلىطولهايصلفرعيةخطوطوله.)3!صم002حوالي

عبرالأناليبخطأنشئولقد.كمأ/0003حواني

انخفاضمحتمكلةعلىالتغلبفيللمساعدةألاس!!ا

عبرالأنابيبخطويمتد.النفطمنالضخمألاس!!امخزون

القطيالمحيطعلىبرودهومنكمأ)003بطولألاسكا

لألالممكا.الجنوبيالشاطئعلىفالديزإلىالشمالفي

تاريخيةنبذة

منكجزءتاريخيةأهميةذيأنابيبخطأولأنشئ

علىيزيدطولهوكان.القديمةرومافيالمياهتوزيعنظهام

نحوينقلكانأنهالمحتملومن،كم261

خطبنيوقديوميا.الماءمنلتر000.002.1لأ...

فيالماءبنقلالجاذبيةلقوةتسمحبطريقةهذاالأنابيب

المضخاتأولركبتام،582وفيأضوزيع.انظهام

القرنوفي.لندنمدينةمياهنظامفيالأنابيبلخطوط

تصئالأنابيبخطوطبدأت،الميلاديعشرالتاسع

البلدانمنالعديدفيالمياهتوزيعلأنظمةمهفاجزءا

صناعيا.المتطورة

تطويربعدبسرعةالأنابيبخطصناعةنمتوقد

فىوذلككهربائياالملحومالحوافعديمالأنبوب

الأنبوبهذاويتميز.الميلاديالشرينالقرنعشرينيات

عندموادنقليمكنهكما،اسمابقةالأنواعمنأقوىبأنه

ذلكوساعدأكبر.بك!يات،أضاليوبا،أعلىضغوط

أنابيبخطوطبناءعلىوالزيتالغازشركاتالأنبوب

الوقتوفي.كمأ،006يفوقبطولاقتصاديامجدية

مناطقمنوالغازالنفطبنقلالخطوطهذهتقومالحاضر،

التوزيع.ومراكزالمصافيإلىالرئيسيةالإنتاج

بمالنفط؟الريالغاز،،الحجريالفحمأيضا:انظر

الأنابيب.الماءبم

الأنابيبخطانظر:ألاسكا.عبرالأئابيبخط

(.العالمليالرئيسيةالألابي!)حطوط

خلالوضعتأسترالياعنللدفاعخطةيرريين!خط

نأإلىتهدفالخطةهذهوكانت.الثانيةأ!الميةاالحرب

بجنوبيأديليدمنيمتدخطعنالأستراليالجيشيدافع

مغير.جيشأيضدكوينزلاندفيبرزبينإلىأستراليا

علىللحكومةالخطةهذهرسمقدماكىإيفنالسيروكان

الحكوميةالقواتلاممتخدامواقعيةالخططأكثرأنها

لأنموضحإلتنفيذمطلقاتوضعلمالخطةولكن.المحدودة

أستراليا.فيقواتهمينزلوالمااليابانيين

تسمىعمل،مناطقمنمجموعةالخى!خط

ولكلمصنوعا.شيئالتنتجخاصةطريقةتنظم،محطات

الشيءمنمنفصلةوحدةعلىتقتصرخاصةمه!ةمحطة

علىالكشفأوالتربيطأوالإدخالمثلإنتاجهالمراد

تليها.التيالمحطةإلىبتمريرهاتقومتمالجزء،أوالقطعة

علىمرتقدتكونالخطاخرإلىالوحدةتصلوعمدما

محطةكلوتتكونكاملا.منتجاوأصبحتالمحطاتسائر

دورهالأداءالمطلوبةوالقطعوالأدواتوالعمالالالاتمن

)الانسانالروبوتيقوم،الحالاتبعضوفي.بهاالمنوط

انظر:.التجميعخطوطفيالخفيفةالمهماتبعمل(الالي

الناقلةالمصابالأحزمةمنكثيرتستخدمكما،الأوتوماتية



78التحميلخط

انظر:.أخرىإلىمحطةمنالوحداتلتنقلالمتحركة

.المتحركالناقلالحزام

استخدامعلىالتجميعخطوطبطريقةالإنتاجيعتمد

الجزءقطعأنبمعنىبغيرهاتبدلأنيمكنالتيالأجزاء

معينةقطعةتحديدالمهممنليسولهذاتماما،متشابهةالمعين

منقطعةأيلأنإنتاجهايتمالتيالوحدةفيتستخدم

علىأيضاالتجميعخطوطوتعتمد.ملائمةستكونالق!

علىالعملمنصغيرةأجزاءفيهاتوزعالتيالمهامتوزيع

حدإلى-المهرةغيرللع!التتيحالطريقةوهذه.عمالعدة

إنتاجفيالإسهاموفرصة،بسرعةعملهملتعلمفرصة-ما

كمياتتنتجالتجميعخطوطوتجعل،المعقدةالمعدات

كثيرا.تكلفلاالتيالمصنوعاتمنكبيرة

بالجملة.الإنتاج،السيارة،الطائرة:أيضاانظر

الأماكنلربطالخرائطعلىيرمممخطالتحاررظ

أيضاعليهويطلق.الحرارةدرجةمتوسطفيهايتساوىالتي

شهريةخريطةالطقسمراقبيرسم.الحرارةتساويخط

فىالحرارةدرجاتمعدلاستنتاجبعدالتحاررخطوطتبين

.الحرارةدرجةمتوسطلإيجادالشهرخلالمعينمكان

تحظىالتيالأماكنلربطتحارريةخطوطايرسمثمومن

.الحرارةدرجاتمتوسطبنفص

التيالمناطقحرارةدرجات-الغالبفي-تتفاوت

غيرالتحاررخطوطيجعلمماواحد،عرضخطفيتقع

الأمامإلىثمالخلفإلىمرةتنحنيالخطوطلأنمنتظمة

أما.الخريطةعلىأسفلإلىوأخرىأعلىإلىوتارة

حيثالشمالىالقطبفيفيحدثالأكبرالتفاوت

وتشملهاالأرضمنكبيرةمساحاتالمياهتفصل

نفص!وفيالماءوعلىاليابسةفىمتفاوتةحرارةدرجات

ألمحيطفمياه،الجنوبيالقط!فيأما.العرضخط

.الصغيرةالأرضبرقعةمقارنةكبيرةمساحاتتكشف

المتوازيةالعرضخطوطتتبعالتحارريةالخطوطفإنلذا،

الجنوبإلىالباردةالمناطقتمتدحيثقربا،أكثربنحو

منها.

الأرضى،الاممتواءخطمنبالقربالمرسومالخطإن

خطهو،حرارةالمناخاتلأكثرالأوسطالحزامخلالمن

المعدلذاتالمناطقالتحاررخطيربط.الساخنالاستواء

تقريبا.م27البالغالحراري

الطقس.بمالمناخأيضا:انظر

علىيؤشرخطهوبلمسول،خطأوالتحمدلخط

تشحنأنيمكنالذيالغاطسيوضحالسفينةبدنجانب

معينة.ظروفوتحتحدودهإلىالسفينة

السفينةفيهتغطسأنيمكنالذيالعمقهووالغاطس

وحجمنوععلىالتحميلخطمكانيعتمدالماء.في

قدت!صنالتحميلخطحتىتحملالتى.والسفينةالسفينة

أخرىحمولةوإضافة.البضائعمنوزنأقصىحملت

سلامةفرصمنوتقللالتحميلخطانغماسإلىتؤدي

السفينة.رحلة

خطوطتربطالتحارر.خط

بينالحريطةعلىالتحارر

معدل!ىتتساوىالتيالأماكن

الحريطةتوضيح.الحرارةدرجة

التحاررخطوطاليسارع!

أمريكالمعظمينايرلشهر

درحات!عدلويتراوحالشمالية

بينالحريطةفيالموضحةالحرارة

.م2و+.م4.-



الجويالضغطتساويخط88

إنىبلمسولحطباسعمالتحميلخطتسميةتعود

عم!!الذيالبريطانيالبرلمانعضو،بلمسولصموي!!

لعامالتجاريأصشحناقانونلإجازةملحوظبنشا!أ

وضععلىتشرللنصأولالقانونهذاوكان.أم876

عندهاالتحميليتوقفالسفينةجانبعلىغطصعلامة

،أم039عامعالمىتحميلخصأأقروقديتجاوزها.ولا

خطاتفاقيةالبحارتعستخدمالتىالدولوقعتوقد

.أم669عامالتحميل

عمويل.،بلمسولبمالسفينة:أيضاالو

عدىيرسماخطالجويالضغطتساويخط

الحويةالضغوطذات!نالأمااب!تللربطالجويةالخرائط

الأيزوباريالخطاسمأيضاعليهويطلق،المتماثلة

)ال!يسوبار(.

المرتفعالجويالضغطمناطقتوضحالتيالخرائط

الجوية.أ!بالأحواالتنبؤفيمفيدةوالمنخفضواشوسط

معتقريبامتوازيةخطوطفيالهبوبإلىالرياحوتتجه

العواصفبحركةأضسبؤاويم!ش.الأيزوباريةالخطوط

الضغطبيانيمكنكما.الأيزوباريةالخرائطباستعمال

تسمىالتيالزئبقيةبالمليمتراتالخريطهةعلىالجوي

متوسصاأتالأيزوباريةالخريطةتوض!!أنويم!ش.مليبارات

فيالجويالضغطتبينقدأوعامطوالالجويالضغط

الجوية.الأحوالااليوميةاتهـائطوتوض!ءلعينها.لحظة

الطقس.البارومتربمأيضا:انظر

يحتمالأرضمنمرتفعم!انالمياهتثسيمخط

وتجريمنهجانبعلىالمائيةالمجاريت!ضنأنوضعه

الأنهارتلكوتجريالاخر.الجانبعلىجريانهاعكس

مياههاوتصب.مختلفةنهريةأنظمةنصاأتفيذلكبعد

بالمياهالصغيرةالمجاريوتعرف.مختلفةتمحيصاأفي

المياهالتقسيمخطويقسم.النهريةالأنظمةلتلكالعليا

لها.العليا

مجمعبأنهالتقسيمخطيعرف،أخرىناحيةومن

السلسلةمثلما،حدإلىمنخفضاي!صنوقدالأمطار.

الشمالية.أمريكاعبرالشرقإلىأخربامنتمتدالتي

عادةتجريالتيالأنهارالسلسلةهذهتقسيمخطويفصل

وخليج،لورانسسانتخليجإلىالغرباتجاهفي

واديفيتسيرالتىتلكعنأصقطهبىاوالمحيط،هدسون

المسيسيبي.

وذاجدا،عاليايكونالمياهتقسيمطخصوأوبعض

تفصلالتيوهى،الروكيجبالمثل،حادةممحدرات

فيتتدفقالتىتلكعنالمسيسيبىفىتتدفة!التيالأنهار

أهادئ.االمحيط

الشمالاتجاهفييجريالذيالأمطارمجمعزيعرف

الخطأوالعظيمالماءبمقسمالروحيجبالوفيوالجنوب

.القاريالفاصل

الجليديالمتنزهفيبانككتشعبع!وتوحد

منجداقريبةجداولثلاثةالشماليةأمري!!افيالوطني

فيكلهافيهاالماءيصبأنيستطعالمرءأنأرررجةبعضها

!-لر.!اأيا!ن!--أ/فىممس

!-ر!*-

كندا

ة-!-!---!ييض

*..

،*لم

أ.لمر

2،طى

2/لج!

77؟أ-كا-!س!!،!!

16.طركأأ09-وصصر--عزث

!عالمتساويالفمغطخطوط

ذاتالأماكنتربطالحريط!

الخريطةهده.المتساويالضعصأ

الصعطحطوطمتوسطتوضيح

لمعظميمايرشهرفيالمتساوي

يقاس.أحتمماليةاأمريكاماطق

وأبالمليمتراتالجويأ!سطا

الصغطمقاسات.المليمارات

بيرتتراوحالحريطةهذهعلى

أمليبار./20و.400.1
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الثلجخط09

الجزر.بينأوالبلدانبينالوقتفىاختلافحدوث

015حواليلسيبرياالشماليةالشرقيةالزاويةتمتدف!ثلا،

خطيتبعالتوقيتكانفإذا.018الطولخطشرقي

سيبريامنالصمغيرةالزاويةلهذهيكونفإنهتماماالطول

خطتحريكجرىوهكذاآسيا.سائرعنمختلفتوقيت

جزرمنجزءوهناكمميبريا.شرقمنليمرالتوقيت

تبعاجرىوقد0518.الطهولخطغربييمتدألوشميان

إلىألوشيانجزركلتبقىحتىالتوقيتخطحرفلذلك

فيجىجزرعندالالتفافإلىثانيةالخطويعود.منهالشرق

الخط.منواحدجاتعلىالجزركلليبقي

الدائمة)الجليد(أضلجاحقولمنالدلياالحافةالثلج!خط

خطموقعويعتمدالعليا.الجبليةالمنحدراتعلىالموجودة

ودرجة،والرياح،العرضوخط،الشمسارتفاععلىالثلج

السلسلةنفص!علىالثلجخطيتغيروقد.والرطوبة،الحرارة

علىالثلجخطيكون،المدارياتوفيلآخر.عاممنالجبلية

شبهفيأماالبحر،سطحمستوىفوقكم5حواليارتفاع

ويقعالبحر.سطحفوقكم6حوافييبلغفهو،المداريات

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالروكيجبال!يالثلخط

ويقعالبحر.سطحمستوىفوقكم3حواليارتفاععلى

فوثكيلومترينارتفاععلىالغربيةبأوروباالأل!جبالفى

كيلومترمناقلارتفاععلىويقعالبحر،سطحمستوى

علىويقعجرينلاند.فيالبحرسطهحمستوىفوقواحد

القطبية.الاراضىفيالبحرسطحمستوى

علىالمياهبهاتسقطممطقةأوحطالجندول!خط

تتقابلحينالسقوطمنطقةتنشأ.متوازيةأنهارمجموعة

عواملتزيل.لينةصخريةمنطقةمعصلبةصخريةمنطقة

الصلب.الصخرمنأكثربسرعةاللينالصمخرالتعرية

بوساطةالماءتحتالصخورمنسلمسلةذلكعنوينشأ

تقوم.الشلالاتتنشأولذلكالجريانسريعةالأنهار

فىأنتريمهضبةمثل،البركانيةللصخورالهضابحافات

مناطة!وتنشأالصخور.هذهمثلبتكوين،الشماليةأيرلندا

السهولالجبالسلاسلتمسعندماالأخرىالشلالات

اولايىتشسرقىفيذلكعلىمثالويوجد.الساحلية

الصلبةالصخريةالسلسلةتتقابلحيث،الأمريكيةالمتحدة

المحيطشحاطئسهلمعالأبلاشجباللسلسلةالقديمة

.الصغيرةاللينةالصخورذيالأطلسي

نقطةأبعدالجندلةخطيمثلالأنهار،منكثيروفى

وتبنىالنهر.ذلكمجرىفيسفينةأيإليهاتصلأنيمكن

حيثالجندلة،خطوطمنبالقربالصناعيةالمدنبعض

الكهرباء.توليدفيالجريانسريعالنهرتسحيريمكن

أدكسندرالبابارسمهوهميخطالحدودف

عاموذلك،بالأرضالمتعلقةالحقوقلتسويةالسادس

الأولىرحلتهمنكولمبوسعودةبعدام394

إلىالتسويةتلكتؤديأنيأملالباباوكان.للأمريكتين

فيالحقحولوالبرتغالأسبانيابينمئالنزاعات

يجري.والأمريكتينآسيافيالأراضيوتملكامشكشاف

حواليمسافةعلىالجنوبإلىالشمالمنالخط

فيرد،كيبوجزرالآزورجزرمنالغربإلىكم563

الجنوبيةأمريكالأراضيالشرقيالساحليمسويكاد

لأمسبانياوسمحبعد.تمقداكتشافهايكنلمالتيالرئيسية

نأتمستطحإلبرتغالبينماالخطغربيالأراضيبتملك

الخط.شرقيالأراضىتتملك

قامتالذلك،التسويةبهذهالدولتينمنكلتقتنعلم

نحوتبعدنقطةإلىغرباالخطبنقلالتاليالعامفي

وذلكفيرد،كيبجزرمنالغربإلىكم840.2

البرتغالاستطاعتوبهذاتورديسيلاس،معاهدةبموجب

البرازيل.بشرقىالانتعرفالتىالمنطقةعلىيدهاوضع

موقعلايعرفلذلك،للخطمساحيةدراساتتحرلم

طولخطمنبالقربيقعأنهالعلماءويعتقد.بدقةمساره

الغربي.844

الفلبينجزرعلىوصئدهاالبرتغالاستطاعت

نصفوحتى،الأرضيةالكرةحولالحدودخطلتمديد

سراقوسامعاهدةفىبذلكأسبانيااعترفت.الشرقيالكرة

مولوكاسشرقي17بالخطحددتالتيأم،952عام

تنازلتسبانيا،مبنلاحقةمعاهداتفيالبهار(.)جزر

إلا.البرازيلباقيعلىواستولت،الفلبينجزرعنالبرتغال

جمئعلىالمحافظةتستطيعاأصموأسبانياالبرتغالأن

وإنجلترافرنسامنكلألأنحديثاالمكتشفةالأراضي

بعضعلىواستولتالحدود،بخطتتقيدلموهولندا

المناطق.

السيطرةوسطقةالبرتعاليةالسيطرةممطقةليريمصلالحدودخط

ودقاالشرقيالكرة!كسفوفيالعربيالكرةل!ح!!يالأسبالية

سراقوسا.لمعاهدة

كا..لاءأورولا---.3س-بر-لار3؟--ء-3-؟لأ

المبرنغالاسئأنياآسيا2ر+!ورلانل!

!رور-ع"ء؟لاخس/صو-*-101؟1زرإس؟--الد!ود

لرلقياا"6!ص--!ص،+سا-الىلأسا

.!3أسكا.+و1(1-

لاأكاسو"ا-!؟في-أ------

ك!بقحرر11--كولوكاسصلم.فيفي+4

ديردلاوثمإ!لئشز-أليا

لحءالدزئعلبال!مود-لطاق.3*-11/!

3914التمليزخط.؟سص؟

--9521سااثهورمعاهدة

-لا!"*--مريكاا؟7*-لم-كا--3،17-)رلأ،بر

لأآلشمالتيا/خع:ا

9*!لأ!اابر(؟-ا

كا-13صأمريكأ؟4

اللعوذنطاقالجنوبية4

لأ!ساجماالم؟

كعاهدةص-كاءع4

4141يسيلاسثورد33)



19الزوالخط

لخ!لأسا!افيم!حروف!ا!ثلورولدطع!خط

فيالذهبوعمالفكتوريافىالحكومةبينالصراع

قلقينالمناجمعمالأصبححيثأم،854عامبالارات

كلشلنا03دفععلىإجبارهمبسبب،متزايدةبدرجة

وتعدينه.الذهبعنبالتنقيبلهمالسماخأجلمنشمهر

أكتوبروفي.سياسيتمثيللهميكنلملأنهاستاءواولقد

فندقالعمالأحرق،أحداثعدةبعدأم854عام

منطقةفياحتجاجاجتماعاتعقدفيوبدأوا.يوريكا

فيالتنجيمأذوناتوأحرقوابالاراتفىهيل،بيكري

نوفمبر.منوالعشرينالتاسع

لكبحجنوذاهوثامتشارلزالسيرالحاكموأرسل

خطاوبنواالسلاحالمناجمعمالوحمل.الاضطرابات

عليهطرزأزرقعلماورفعواهيل.بيكريعلىدفاعيا

بجانبكلكليقفواأنيميناأقسمواوقد.الجنوبىالصليب

وحرياتهم.حقوقهمعنويدافعواالاخر

أم854عامديسمبرمنالثاني،السبتيومظهروبعد

الخطفيالمناجمعمالمنعاملا،000منأكثروقف

فيفكانالخيامفىلينامذهبمعظمهمولكن،الدفاعي

الحكومةجنودهجمعندمافقطرجلا015الدفاعخط

حواليقتلذلك،تلاالذيالقصيرالقتالوفيالفجر.عند

الحكومةوقدمتالجنودمنوممتةالمناجمعمالمن03

الجميعبراواالمحلفينولكنللمحاكمةالزعماءمن13

رسمالحكومةألغت،ام5ء8عاموفى.أحدهمماعدا

فيجنيهوقدره،العاملحقرسموأدخلتالترخيص

لالوربيترمثلالعمالزعماءبعضدخلوأخيرا.السنة

.البرلمان

القطبإلىالشماليالقطبمنيرسمخطالزوال!خط

منتصفإلىخطكلويمتد.الأرضيةالكرةعلىالجنوبي

القطين.كلاعندآخرخطمعليلتقىالكرةحولالطريق

زوالخطيوكل.الزوالخطوطالخطوطهذهتسمى

تستخدم.روالدائرةيشكلانالقطبينعنديلتقيان

شرقالمسافةوهي،الطولخطوطلقياسالزوالخطوط

كربه.أوإنجلترا،،جرينيتشفىيمرخط

مغطىأنهعلىبكاملهالعالمالجغرافيونيتصور

زوالخطيسمىخطهناك،تكونفأينما.الزوالبخطوط

علىالشمستتعامدوعندما.فيهتقفالذيالمكانفييمر

(.الزوالخططول)علىظهراالوقتيكون،الخطذلك

عامواشنطنفيالتقواالذينالجغرافيونقرروقد

جرينيتش،فيالفلكيالمرصدمنيمرخطاأنام884

علىالمسافاتتقاس.الأولالزوالخطسيسمىإنجلترا

مكانلأيالطولوخط.غربهأوالخطهذاشرقيالخريطة

ويستطجع.غربهأوالأولالزوالخطشرقعنبعدههو

إذاالبحرأوالجوفيأماكنهميعرفواأنوالملاحونالطيارون

نستطيعكما.العرضوخطالطولخطدرجاتعرفوا

خطوطدرجاتبوساطةالتوقيتفيالتغيراتقياس

والدقائقبالدرجاتالطولخطوطوتقاس.الطول

حوالىالاستواءخطعندالواحدةالدرجة.والثواني

الاستوأءخطشمالالمسافاتأماعرضئا.اكم4.11

.العرضخطوطحعسبفتقاسوجنوبه

التوقيتخطبمجرينيتشطولخطأيضا:انظر

الوقت،العرضخط؟الطولخط،الخريطة؟الدولي

القياسي.

يوريكادفاعخط

ئقدظ!دفاستغرقت

الف!الىتخيلوقدقليلة

هنا،همدرسون.بي.جي

الحكومةجودمنظر

الدفاممط.الحطيجتاصون



الأولالزوالخط29

الدولي،التوقيتخطانظر:.الأولالزوالخط

التوشت)لطا.ضاتالوقت،جرينيتشطولخطبمالزوالخط

(.العالمي

مر!مابعد،عنوطابعةبرقجهازالسا!خنالخط

يعرفوموسكو.،سي.ديواشمطنبينيربطومستقب!!،

وهو،المباشرةالاتصالاتخطبأنهرسمياالساخنالخط

الاتصالالروسيوالرئيص!المتحدةالولاياتشئيسيتيح

عالمية.أزمةشيهاتحدثالتياللحظةنفسفيمباشرة

قدالتىالحربمخاطرتقليلهوالخطهذامنوالغرض

الفهم.سوءعنتنجم

!ادر.أم639عامفيالساخنالخطإنشاءتم

إسرائي!بينالحرباندلعتعندمامرةالأولاستعماله

الخصأرسائلكانتحيث،ام679عامفىالعرليةوالدول

عاموفي.أرضيةتحتكبلاتخلالترس!!أصلاالساخن

السوفييتىوالاتحادالمتحدةالولاياتبدأت،أم789

وتم،الاتصالاتأجرامعبرالخطتشغيلفي)السابق(

الموادنقلعلىالمقدرةأجشمل،أم869عامفىتومميعه

الاتحادانهياربعدأم،199عاموفي.التحطيطية

السوصييتيالرئيسمحلاشوسيالرئيسح!!،السوفييتي

الساخن.الخطمنأصشرقياالطرفعلى

خطوطنظامالكهربائيالحديديةالسكةخط

القطاراتتشمل.الكهرلائيةبالطاقةتسيرحديديةلعمكة

السرعةذاتالركابقطاراتالكهربائيةبالطاقةتسيرالتي

الس!صةأنفمةوأ،البضائعشحنقطاراتوبعض،أمحاليةا

التراموعربات،المرتفعةوالأخرىالأرضاتحتالحديدية

لتسييراللازمةالكهرباءتأتى.معينةمدنفىتوجدالتي

منبدلآ-مركزيةطاقةمنشأة-خارجيمصدرمنقطار

وتستمد،نفسهالقطارمتنعلىي!صنمولدأوآلة

قضيب.أوسلكخلالمنقةالم!االقطارات

مناخرنوعأيسرعةالكهربائىأغطاراسرعةوتفوث

جي)تيهوالعال!افيكهربائيقطاروأسرع.القطارات

فىالانموجودوهوالعاليةالسرعةذوالقطارأيفي(

يزيدبسرعةوليونباريسبينالقطارهذاويسيرفرنسا.

يامزاالكهربائيةوللقطارات.الساعةاكم962علىمعدلها

القطاراتأنواعمنضجيجاأقلفهي.متعددةأخرى

إلىوبالإضافة.العادمأوالدخانمنهاولايخرج،الأخرى

وأالغازأوالحجريالفحمتستخدمالطاقة3منشأفإن،ذلك

الكهرباءلتوليدالمائيةالطاقةأوالنوويةالطاقةأواشيت

فإن،ذلكمنالسقيضوعلى.كهردائيرقمإلتسييراللازمة

السكةأنظمةمنكثيرفيالمستحدمةأصديزلاقطارات

.الديزلزيتعلىتماماحركتهافىتعتمدالحديدية

المناطقالكهربائيةالحديديةالسكةخطوطتخدم

تخدمكما،وأخرىمدينةبينماأي،المدنبينماالواقعة

المدنبينأونفسها،المدنداخلالمسافرينالخطوطهذه

وضواحيها.

يمكن.الكهربائيةالحديديةالسكةخطوطأنواع

لمملكمن:بطريقتينطاقتهيستمدأنكهربائىلقطار

ثالثقضيبمنأوسلسلى،منحنىيسمىعلوي

اذفولاذيأهيكلاتحد،العلويةالأسلاكلظاموفي.كصبائي

ويوصل.السلسلىبالمنحنىيربطهالقطارقمةعلىمفاصل

منالكهرباءمنساخأوبنتوغرافيسمىاسذياالهي!س!هذا

تكونالتيالجرمحركاتيشملدفعيلظامإلىالسلك

المحركاتهذهوتديرالقطار.عجلاتمنبالقربعادة

الشوغرافجهاريقومالرس!(،)لياطعلئالسلكنظامش.م!ئهر!تالتحديديحطمرأومعلقسلكم!خوته!ستمدالكهربائىالقطار

الدفع.لطاممرحرءاتش!صلالتيالحرمحرحطتإلىاصهايةافىاضياراويصل.المحولةإلىالكهربائيةالقوةلسقل

ورا-،اءاوو113!1)--11!--

لقطارحفكهاهـعراا!توا---أ--

4!فيخ!ص3ص55كاكاكاءكاكا"كاكا!كا؟

كاالمفومكاكا-

اك-***----

ءخ؟ر""كالم\\2*كا

-ءورخكاكاكالمأ؟أأ!-

ء!رز،!\"لم،لمء



الحركة.وعجلةالجرمحركعلىيشتملكصبائىقطارفىالدفعنظام

.يتحركأعطاراتجعلالتيالحركةعحلة،دارةالحرمحركويقوم

وللقطارفعلا.يسيرالقطارتجعلالتيالقيادةعجلات

حذاءيسمىمعدنيجهازثالثاقضيبايستخدمالذي

الثالث،القضيبمعالمعدنيالجهازهذاوينزلق.المكبح

سائقويستخدم.الدفعىالنظامإلىالكهرباءبذلكموصلا

سرعةلضبطالرئيسىالتحكمجهازيسىجهازاالقطار

إلىالداخلةالطاقةكميةهذاالتحكمجهازوينظمالقطار.

للقطار.الدفعيالنظام

الكهربائيةالقطاراتمعظمالسلسليةالمنحنياتتزود

اللازمة.بالطاقةالمدنإلىتسيرالتي

منمجموعةأوواحدةقاطرةالقطاراتولهذه

شاحناتأوالعرباتمنمجموعةتجرالكهربائيةالقاطرات

بينيتراوحماالكهربائيةالقاطراتمعظموتزن.البضائع

000.4حواليبينقدرتهاوتتراوحمتريا.طنا018و09

علىيزيدماوتبلشرعتها.واتكيلو)00.5و

ع/الساعة.042

+-ع-++!برتهلر-!

فيشوهدمولدمنطاقتهيستمدكهربائيحديدسكةخطأول

02حملتعرباتثلاتعلىواشتملأم!87عامبرلنمعرض

.كماسأ3بلعتبسرعةوسارتراكسا،

39الكهربائيالحديديةالسكةخط

التيالكهربائيةالقطاراتمعظمثالثقضميبيزود

عرباتبعضلها.اللازمةبالكهرباءالختلفةالمدنعبرتسير

الجرمحركاتلديهاالمدنتعبرالتيالحديديةالسكة

.واتكيلو12و.98بينقدرتهاتتراوحالتيبهاالخاصة

بعرباتترتبطأو،قاطرأتالاخرىالعرباتبعضوتجر

القصوىالسرعةتبلغدفع.محركاتلديهاحديديةسكة

شراوححداالمدنعبرتسيرالتيالحديديةالسككلعربات

كم/الساعة.ا02و08مابين

حدادوهو،دافنبورتتوماسكان.تاريخيةنبذة

عامحديديةسكةلخطنموذجابنىمنأول،أمريكي

،الأسكتلنديالخترعجاء،لعمنواتبضعوبعد.ام835

بحجمكهربائيةقاطرةأولفبنىديفيدسن،روبرت

حديديةسكةخطعلىالقاطرةهذهوسارت.كامل

الإمدادتكلفةولكنوجلاسجو.أدنبرهبنيربط

علىالعاملاستخدامهابالنسبةجداعاليةكانتبالكهرباء

كهربائيمولدتطويرتمأنإلى،حديديةسككخطوط

القوسانظر:.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففي

الكهربائي.

كهربائيجهدتوليدالكهربائىالقوسهذااستطاع

إنشاءالممكنمنوجعل،منخفضةبت!طفة)فولتية(عال

قاطرةأولكانت.حديثكهربائيحديديةسكةخط

بوساطةكهربائيقوسمنطاققهااستمدتكهربائية

عامفىبألمانيا،،برلينفيعرضتقدثالثقضيب

.أم987

علىتحاريكهربائيحديديةسكةخطأولتشغيلتم

وفي.أم881عامفيبألمانيا،ليشترفيلد،مدينةفيالشارع

سبراججفرانك،الأمريكىالخترعأنشأ،أم887عام

هذاوكانبفرجينيا.ريتشموند،فىحديديةسكةخط

كبير.كهربائيحديديةسكةخطنظامأول

ثالثقضيبمنطاقتهيست!د.سى.ديواشمطنفىركابقطار

الحديثةالقطاراتبعصتزويديغلالكهرباء(.)مغدىمكهرب

علوية.أسلاكنظامبوساطةلالك!لاء



الطولخط49

جى)تىالفرنسيالقطار

منالسريعالقطارأوفى(

القطاراتأسرع

العالم.فىالكهربائية

جيرالقطارهدايسير

بلغبسرعةوليونلاريس

!مأكثرمعدلها

وهماك.ساكم962

سرعتهتصلجديدقطار

يعملكم/س003إلى

شعرقىومددباريسبير

طاقتهويستمد!رسسا.

أسلاكنظامبوساطة

علوية.

علىالمدنبينالحديديةالخطوطكوبةعمليةحدثت

أغرنامنالأربعينياتأواخرفيأوروبافيواسعنطاق

السريعةالكهربائيةالقطاراتأولمنوكان.العشرين

ا!ةبقطارالمعروفشنكانسناليابانيالقطارالحديثة

الفرنسىالقطارأماأم،649عامفىتشغيلهوبدأ.النارية

.أم81!عامفيخطهافتتحفقدفى(جيالسرئ!تي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحديديةالسككالكهرلائيةوالحادلةالترام

ا!قاوةالمر!وعةالحديديةالسكة

الديرا!محركالأغاقحديدسكك

كشمافيالقط!

الحوىالقطص

الحرائطفيالحو!إلىالشمالم!ترسمحطوطالطولخطدوائر

وتمر.المواقعونقاطالمسافاتتحديدبعرصالأرضيةالكرةنماذجوعلى

حطهوطجميعوتتقاللبإبحلترا.حر!نيتم!عبرالأولىالطهولدائرة

وتكولى.أعلاهموضحهوكماوالحولىالشماليالقطبير:عدالطول

ي!وتتدرجالاستواءحطعندأولعئحالاتها!ىطولحطيبينالمسافة

القطبير.سالطولحطوطباقترا!التماقصر

،الأرضس!عدىمالموقعالزاويالبعدالطول!خط

خطعادةهومعينزوالخطمنمقيساغربا،أوشرقا

الاستواءخطعندماشخصقامإذا.جريميتشزوال

بعدعلىآخرشخصقامبينما،الشمالإلىمباشرةمسافرا

فإنهما،مباشرةالشمالإلىأيضامسافراغرباكمأ11

منهماكلاأنملاحظةمعالشماليالقطبفىسيتقابلان

خطوطاستخدمولكنهالاتجاهنفسفيسافرقديكون

عبروجنوباشمالأالطولخطوطوتجري.محتلفةطول

!رةالأرضالخرائطصانعووشخيل.الأرضيةال!صةسطح

وتسمى.متساويةشريحة036إلىمقسمةضخمة



59العربىالخط

الكرةسطحعلىوأخرىشريحةبينتفصلالتيالخطوط

الرئيسيةالطوليةالخطوطوهي،الطولخطدوائرالخارجي

الخرائط.في

نأعلىالدولمعظمتتفق.والموقعالطولخط

يمروهمىخطمنيبدأوغرباشرقاالطولخطوطحساب

الطولدرجةتكونبحيث،بلندنجرينيت!شمنطقةعبر

خطشرقىقسمينإلىالأرضيةالكرةتنقسمصفرا.عنده

.018جزءلكليكونوبذلك،وغربيهجرينيش

شرقاالمسافاتبعدلقياسالطولدرجاتوتستخدم

لتحديدالعرضنقاطمعتستخدمكماالخرائطفوقوغربا

تقعالمثال،سبيلوعلى.العرضخطانظر:.معينةمواقع

قامإذاأنههذاويعنى74طولخطعلىنيويوركمدينة

دوائروعدنيويوركإلىجرينيتشغربمسافرشخص

574طولخطعلىتقعنيويوركأنلوجد،الطولخطوط

جرينيتش.غرب

الطولخطوطوالطارونالبحارةويعستخدم

وطائراتهم.سفنهممواقعتحديدفيلتساعدهم

عندحالاتهاأوسعفيطولخطيبينالمسافةوتكون

خطوطبينالحيزويضيق.كمأ11نحوالاستواءخط

سبيلوعلى.والجنوبيالشمالي:القطبينمنباقترابناالطول

بحوالىتقدربأسبانيامدريدعندالطولخطفدرجة،المثال

القطبمنأقربهىالتىلندنفيبينما،عرضا،كم61

كم48بحواليعندهاالطولخطدرجةتقدر،الشمالي

للقطب،أقربفوبألاسكافيربانكسمنطقةأماعرضا.

عرضا.أقلطولهاخطدرجةتكون،وبالتالي

علىنقطةكلتدور)الوقت(.والزمنالطولخط

42كل0536كاملةدائرةوتشكلالأرضيةالكرةسطح

محورهاحولمرةتدورالأرضلأنذلكويحدث.ساعة

أمامالمكونة36.ادجميعتمربحيث،ساعة42كل

من4-تمر،واحدةساعةففى.ساعة42كلمرةالشمس

الشمس.أماممن551أو0536الطولخطوطمجموعة

منبدلآتتحركالتىهىالشمسبأنالناسشعورويسبب

تساويالزمنمنساعةكلإنيقولوننجدهمفإننا،الأرض

.الطولفي15

06إلىالطولخطدرجاتمندرجةكلتنقسم

منثانية06إلىدقيقةكلوتنقسمدقائقتسمىجزءا،

الثانيةتكتببينما1()هكذاالدقيقةوتكتب.الطولخط

تقيسالطويلةوالثوانىالدقائقوهذه(1)هكذابشرطفن

الزمن.وليسالمسافة

كلتساويهاالتيالمسافاتالاتيالجدوليتضمن

كامليومبينتتراوحالتيالخمسالزمنوحداتمنوحدة

وا!ةوراقي(ساعة2)4

طولية0536-ساعة24

طولية51-الساعة

طوليةا-دقائق4

طولية51-الدقيقة

طولية51-ثانية

الخريطة.؟الوقت،الزوالخط:أيضاانظر

إلىالشمالمنيمرخطجريئيتشطولخط

على،لندنفيضاحيةوهي،جرينيتشعبر،الجنوب

باسمجرينيتشطولخطيسمىماوغالبا.الأرضخريطة

ولكنصفر،الطولبخطويصنف،الأولالزوالخط

الخط.هذاوغربىشرقىمرقمةالأخرىالطولخطوط

.الطولخطانظر:

الزمنيةالمناطقبدايةنقطةأيفئا،،جرينيتشطولوخط

بعرضمنهاكل،زمنيةمنطقة42وهناك.العالمية)الوقتية(

وسطفيجرينيتعقطولخطويقعأ!م.5طولخط

الوقتيصبح،جرينيتشمنشرقاوبالانتقال.زمنيةمنطقة

إلىوبالانتقال.زمنيةمنطقةكلإلىبالدخولساعةمتأخرا

زمنية.منطقةكلفيساعةمبكرايصئالوقت،الغرب

الوقت.انظر:

خطيكونأندولىمؤتمرقرر،ام884عاموفي

الطولخطبريطانيافىالملكيالمرصدعبريمرالذيالطول

الملاحةفىأساسيادوراالمرصدوأدى.للعالمالرئيسي

الوقتضبطوسائلتطويروفي،الأيامتلكفيالبحرية

نقلتم،العشرينالقرنأواسطوفى.للملاحةاللازمة

قلعةإلىجرينيشمنالملكيجرينيشمرصد

الناجمالتشويمقلتفاديسسكسفيهيرستمونسوكس

عامفيكمبردجإلىالمرصدنقلثم.لندنأضواءعن

خطهوزالماالأصليجرينيشموقعأنبيد.ام099

الرئيسي.الطول

اقيالعربيةللكتابةالجميلالفنهوالعرديالخط

للمدوقابليةوطواعيةمرونةمنبهتتمتعومابنيتهاساعدت

والتركيب،والتداخلوالتشابكوالتزويةوالرحبرالاستدارة

علىبقدرتهيتميزجميلفنإلىالعربيالخطارتقاءعلى

كلبينوثيقةعلاقةفتشكلت.الخاماترالتطوراتمسايرة

لينافرأيناهعليها،أوبهايكتبالتىوالموادأنواعهمننوع

حيزهيشغلمتزناصلئاورأيناه،وغنائيةبرشماقةينساب

يتبادلانواللينالصلابةورأينا،حولهماإلىيمتدبجلال

ويمتعهالناظريشدأحوالهكلفيوهو.فيهويتناغمان

مبكربشكلعرفهاالتىالمتميزةوتجريدشهالخاصةبجمالياته

التشكيلية.الفنونبينخاصةمكانةلهجعلمما،وراق
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!ل!ا!!ثكل

نيامزأسأن!مطىلن!!وإمبو!أر!اساأفيماإناثمال!!بتقوأ

أم(.549،هـ،4361اغاهرة)احامدعتحارللحطاطكوفىخط

خاصةقواعدعلىوجماليافنيايعتمدالعرليوالخط

وتستخدم،أصدائرةاروالنقصةأالحصأب!تالتناسبمنتنطلق

التشحيليةأغنونافينراهااكتينفسهاأحناصرافنياأدائهفي

مادياالمتحركبمعناهاليس،أممتلةواكالخط،الاخرى

تجع!!ذاتيةحركةينتجالذيالجمافيوبمعساهابلفححسب

مضامينهعنمستق!!جماليرونقفييتهادىالخط

واحد.انفيمعهاومرتبط

والهندسيالطياشالملنحنيالأساسي!تانمطيهخلاأطومن

افىحارفمع،خاصةأجاتلحمامنهماكلينفرداللذين

نتيجةالإيقاعصتنوعإلداعالفنانيستطعلهما،المرافقة

إحساسمنذلكيحققهوما،والألوانالأحزاءابينالتضاد

التوزيععنأصابخاالفنيوالتكاملوالخشونةبالنعومةبصري

وص!حك!!.أغنياأعملافيالوحدةمبقيق،الإيقاعي

مماالاستطراد،ووالتجريد،الطيعةمخالفةأيفعاحصائصه

أغنان!!اساعدماوهذا.للتشكيلاللازمةالحريةيمئالفنان

علىتحفهمتشكي!!فيا!شخدامهعلىوالمسلمينالعرب

حامأواوالخشبوالخز!كالمعاددالمتنوعةالخامات

إلىبال!ضافة،بأنواعهوالورقوالنسيجوالزجاجوالجص

لكلمشتركاقالممماالعربيالخطفكان،المعماريةالروايع

المنمله!!الجماليطابعهأعارهاالتيالإسلاميةالعربيةالفنون

أ!دائرة.واأخقطهةواالحطبينالتناسبمن

تطورهومراحلالخطمدارس

مثلذلكفيمثله،واحدةدفعةالعرليالخطيتطورلم

الزمن.معونضتىنمابل،أعنونامنوغيرهوال!صابةاللغة

عندلهنعرفولمفقط،ظيفياورادوأدى،بداياتهشفي

خطوهو،البسطأولهما:نوع!تمنأ!ضرالإسالأءمحيء

النقوشفياستخدمالتزوية،عليهوتغلبةأغساواإلىيمي!!

وفي،الرقعلىتكتبكانتأضياالمخمةالوثائة!وفي

ليونةأكثروهوالتقويروثانيهمابمخاصةبصورةالمصاحف

والوثائق،اليوميةالمعاملاتشيا!متخدم،واستدارة

الخطدخلثم،السرعةتتطلبالتيالخاصةوالمراسارت

اتحاهين:وفيمتسارعينوتطويرتطورمرحلةأحربيا

وتجويدهجهة،منالكتابيةأ!ظيفيةامقوماتهاست!صمال

وقد.ثانيةجهةمنجماليفنيبدورأجقومبهوالنهوض

ثمالكوفةبناءمعالعربيللخصأالفنيةالنهضةبدأت

رضيطالبأبيبنعليالإمامأيامأطخلافةمقرااتخادها

عنه.اعله

بدأياتهفىالعربيالخطتطوراعتمد.الكوفىالخط

فيهافتطور،أساسيبشكلالبسطخطعلىالكوفية

منأغهأمامعأضقاؤهاأسعبابهمنكانربماكبيرا،تطورا

المسند،الخطفيتربيعمناليمنقبائلمنأمموفةلاحل

هاجرالذينوالأنبارالحيرةأهلبهااشتهرالتيوالبراعة

إنشاءمحبقتنماذجوجودمنالرغ!اوعلىإليها.بقيتهم

الكوفى،اسمعليهأطلقالذيالخصأسماتتحملالكوهشة

كلعلىتطلقوأصبحتسادتأضسميةاهذهفإن

وأيا،كتبتأينماوالهندسةالتربيعإلىتميلالتيالخطوط

الكوفيةالخطوطعناختلافهاأوتطورهادرجةكانت

ال!ولى.
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الخطجانبإلىاخريننوعينعرفتالكوفةأنغير

يمكنونوعالتحرير،خطهولينمخففنوع:القاسي

الذيالمصاحفخطهوالسابقينالنوعينبينجمعااعتباره

كتابةفيمعتمداوكان،بتناولهالتاريخيةالممحادراهتمت

أبرزمنوكانالمساجد.علىتوقفالتيالكبرىالمصاحف

أما.البصريوخشنامالوراقديناربنمالكالأوائلكتابه

فهوالمصادر،تذكرهالكوفيةالخطوطفىمتميزفنانأقدم

أبيبنعليخلافةزمناشتهرالذيالهياجأبىبنخالد

عددا!تبوقدعبدالعزيز.بنعمرخلافةوحتى،طالب

منأولوكانوالأشعار.الأخباروكتبالمصاحفمن

جدارعلىخطفلقدالمساجد،علىتزيينيةكتابةخط

منسورةوعشرينأربعاالشريفالنبويالمسجدفيالقبلة

الكريم.القرآن

والانتشار،التطورفيالكوفىالخطواستمر

الشرقفيوالإسلاميةالعربيةالحواضركلفألممهمت

بجمالياتهوالارتقاء،إليهالإضافةفىومغربهالإسلامي

والزخرفيةالتزيينيةوأشكالهأنواعهفتعددت،طويلةلقرون

والمورقالبسيطالكوفيمنها،السبعينجاوزتحتى

والأندلسيوالقيروانيوالتذكاريوالمربعوالمزهروالمضفر

أخرإلىوالنيسابوري،والسلجوقيوالمملوكيوالفاطمي

تشكيليةبمميزاتتتمتعالتيوالتفرعاتالأنواعتلك

الجماليةالقيمتطورهاعلىساعدتعاليةجمالية

هـ،314عامالقيروادفي،رقع!كتب!،شريفمصحفمنورقة

.أم220

إلىبالإضافة،وحروفهالعربيالخطفيالكامنةالهيكلية

تتيحوالتي،الكوفيالخطفيالزخرفيةالفنيةالطبيعة

الابتكارفيالحريةمنعاليةدرجةالمبدعللخطاط

واطرادالكوفيةالخطوطنمومنيحدثلم.والإبدأع

العثمانيينلمسيطرةإلااللينةالخطوطجانبإلىتطورها

الامشانة،إلىمبدعيهالخيرةونقلهم،العربيةالبلدانعلى

اهتمامهمتصاعدمعالكوفيةللخطوطوإهمالهم

لمئاتالظلفيالكوفيةالخطوطوضعمما،اللينةبالخطوط

السنين.من

.خسأ!صا

عيئلمخز*عى-ص!ممين-ثض!--بما-!-ث

ص!س!-ف!صهل!في-ك-لى!أثئيضبرهـص!ا

صريرمربر.-تىخ!-لضةيخ!-ء

تعنيالأرقاموهذه.أرقامعليهأوبجانبهحرفكلأنويلاحظ،الرقعةبخطالعربيةالألفباء

السطرعلىترتكزالألفباءحروفوكل،الحرفبهالمكتوبالقلمبثخانةبالنقطالحرفمقاس

والميم،،والغين،والعينوالخاء،والحاء،،الجيم:وهيالسطرتحتجزءمنهاينزلأحرفسبعةماعدا

موضئأعلاه.ماهومثلالوسطيةوالهاح!
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عامالكوفىبالخطمكتولةالكريمالقرآنمنمخطوطةمنصفحة

أررقورقعلىكتستلألهافرلدةسسحةوتعتر.م009هـ،287

الأصفر.باللولىمص!وغورتعلىالكتابةحينئدالشائعوكاد

خطإلىالموزونةالخطوطأصولتعود.الموزونالخط

بعدالشامفيالفنيارتقائهبدايةكانتالذيالتقوير

بنعبدالملكالأمويالخليفةعهدفيالدواوينتعريب

الشامي.بالقرطاسعرفالورقمننوعواختراع،مروان

وهوالمحرر،قطهبةإلىالارتقاءهذافيالاولىالنقلةوتنعسب

قطةابتدعمحرر.لقبعليهاطلرتمنأول-الأغلبفي-

فصارالطومارقطععلىالكتابةفيالجليلقلماستخدام

منهأصغرأقلامثلاثةمنهواشتقأيضا،الطومارقلميسمى

مختلفةقطوععلىبهاأجكتب،إليهبالنسبةعروضهاحدد

الإدارية.أهميتهامعتتفقالقرطاسمن

بنالضحاكمنكلطور،العباسيالعصرأوأئلوفي

فباقطبة،بدأهماحمادبنإسحقثمالشاميعجلان

مدرسةهناكوأصبحتقلما،عشراثنيالأقلامعدد

(الشجري)أوالسجزيإبراهيمإلىانتهتالخطيللإبداع

عليهماأطلقالطومارمنأصغرقلمينأ!متحدثالذي

الكاتبأخيهوإلىالطومار(،إلى)بالنسبةوالثلثالثلثين

الثقيلالنصفمنقلمااستخرجالذيلقوةيوسف!الشاعر

وس!اهبعد،فيماسهلبنالفضلطورهالتوقيعبقلمعرف

نصفمثلأقلامبضعةإلىيتفرعوهو،الرياسيالقلم

والمكاتباتوالرقاعوالوشيوالمنثوروالمحققالرياسى

.والبياضوالنرجص

مقلة،ابنونقلةالمحررقطبةنقلةبينالأهمالنقلةأما

مبدعاتلميذاوكانالمحررالأحوليدعلىتمتفقد

منبدءاالثقالالأقلامبترتيبقام،السجزيلإبراهيم

ثموالمؤامراتفالعهود،والسجلاتالثلثينثمالطومار،

.النساخقلمثمفالمدمبرالمرصئ!،والديباجالأمانات

الثلث،وخفيفالنصفخفيفاختراعإليهوينمسب

القصصوخط،المؤامراتوخط،الحليةوغبار،والمسلسل

خطكلمةالتاريخيةالمصادراستخدمتوقد.والحوائجي

التيقلمكلمةمنبدلأابتكرهاالتيالأنواعبعضمنبدءا

منمختلفةلقياساتتسمياتعلىللدلالةسائدةكانت

إلىوتنسب.الورقوقطوعامشخداماتهاتتناسبالأقلام

وعشرينأربعايساويبماعرضهحددأ!ذياالطومارقلم

61الثلثينقلمعرضفكان،التركيالحصانذيلمنشعرة

بالمعنىأنواعاتكنولموهكذا.،شعرات8والثلثشعرة

والخفيف،الثقيلمنهااستخرجواولكنهمالمعروف

جهودهموتراكمالفنيةذائقتهمخلالمنوأكسبوها

برعالتيالموزونةالأصليةالخطوطميزتمختلفةخصائص

طبطبأبرزهممنكانالأفذاذ،الحطاطينمنعددفيها

البربريإبراهيمبنوإسحاق،المصريةالمدرسةرأسالمحرر

أمكنكتابأولالوامقتحفةومؤلفمقلةابنأممتاذ

العربي.الخطفيتسجيله

وصلتقدالموزونةالخطوطكانت.المنسوبالخط

خاصة،قياسيةنسبلهافأصبحالتطور،مندرحةإلى

الخطاطانظهرعندماقلماوعشرينأربعةأقلامهاعددوبلغ

أبوعبداللهأخوهثممقلةبنمحمدعليأبوالوزيرالعبقريان

لم.نوعيةفنيةنقلةالعربيالخطنقلااللذانمقلةبنالحسن

فيها.الأكبرالدورلهكانمنحولالتاريحيةالمصادرتتفق

والبراعةوالتعمقالدرايةمنعاليةدرجةعلىكاناوقد

القرنبداياتفى-كلاهماأو-أحدهمافتوصلوالتجويد،

هي:الخطوطمنأنواع!متةتأليفإلىالهجريالرالغ

!؟مصطكل!ثى!بزص

:ة،!بمنح!بض!!!لأ!ين-.

اال!قور!
(ضض.....سكررو،!لإهمىص!كا!ز!!%

يرص

ف-!ل!يما!...ص!
3أصئ.ع!.-..-07:س

!27يم!!!ص*يمبميههي!!خغ؟بركأص/ء!3*لاجكئن.؟

ء،!؟!*.!ك!!!"حبمكغصكا3ثرلم!ء،.؟،!

؟ل"كاء-لأص--7إت!شيرعجيمرو!صز!يمبنلمبهشصكلنرفي

3إتحىالىحيىضبخ!اة

*ورلمءررءلب7ا!ألمج!أ،لمج!!!

.التبريريجعمرلخطالكريمللقرآننادرةمخطوطة
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.أم885أهـ،303عاموالسحخالثلثبخصكتبتتعليميةلوحة

.عتمانحافظعنناقلارضاحس!الحاحكتبها

وهندس.والرقاعوالبديعوألمحققوالتوقيعوالريحانالثلث

لضبطهامعاييرووضعوأبعادها،مقاييسهاأحدهما

ذلكفيمعتمدا،محكمةصئجماليةإلىبهاوالوصول

حرففجعل.والخطوالدائرةالنقطةبينالعلاقةعلى

ونعسبلدائرةقطراالنقاطمنبعددطولهحددالذيالألف

المنسوبالخطانطلاقةهذهفكانتجميعا،الحروفإليه

الزمنمنقرنطوالالخطاطينمنعددفيهأبدعالذي

الكاتبأسدبنومحمدالسمسمانيبنمحمدإلىليصل

هذانوكان،مقلةابنعنكتابانقلالذيالبغداديالبزاز

الحسنأبوالمبدعالبغداديالخطاطعليهماتتلمذأستاذين

.البوابابن،هلالبنعلي

مدققةمعمقةدراسةمقلةابنخطوطالبوابابندرس

للخطوضعهاالتيوالقواعدأسلوبهيطورأنبعدهاامشطاع

عبروجمالآرقياأكثرمرحلةإلىبهمنتقلاالمنسوب

مضتركة؟جماليةخصائصتجمعهالأساليباصطفائه

قروناالعربىالخطفنعليهاسارطرقإلىوحولهانقحها

البغداديالإبريأحمدبنتزينبإلىلتنتهي،تاليةثلاثة

تتلمذالمستعصميياقوتإن:يقالالتىبشهدة،الملقبة

عبدالمؤمنالدينصفيالخطاطالشهيرالموسيقيثمعليها،

اللهعبدبنياقوتالدينجمالالمجدأبىاستاذالأرموي

المستعصمى.

وخطوط،مقلةابنخطوطالمستعصمميياقوتدقق

أوصلاالتيالقواعدأنفوجدخاص،بشكلالبوابابن

مقاييعسهاحيثمنومتماسكةمتينةإليهاالمنسوبالخط

إلىتحتاجولكنها،الهيكليةالجماليةومعاييرهاوأبعادها

ونسبهاهيكلهاجمالإلىيضيفالأدأءفيأرقىأسلوب

جهودهفركزأجزائها.وتناغمحروفهاتفاصيلفيجمالأ

فىمسبوقةغيرطريقةاختراعإلىوتوصل،الاتجاههذافي

قطخهتحريفمنوزاد،رهافةأقلشحمهفجعل،القلمبري

الستةالأقلامتجويدفىكبرىجماليةنقلةشكلمما

فيفانتشرتثمارهاأعطتماسرعانجميعا،المنسوبة

فيثقلهافقدتالتيلبغدادالمنافسةالثقافيةالمراكزمختلف

ووفاةالعباسيةالدولةسقوطبعدالعربيالخطمسيرةتوجيه

.ياقوت

منذالشامفيكبيراتطوراشهدقدالنسخخطكان

منوافربنصيبوحص،الهجريالخامسالقرنأواخر

العراقمصرونافمست.ومشتقاتهالطومارخطمعالتجويد

فطورت؟الفاطميالعصرمنذالعربيبالخطالاهتمامفي

المنسوبالخطمسيرةوواكبت،الكوفىمنجديدةأنواعا

وتطور،تجويدهفيوسابقتها،العراقفيمسيرتهفيها

متفرغونمتخصصونمعلمونلهأصبححتىفيهاتدريسه

مثالأنرىأنيمكنمحددةألسم!علىبناءيعملون،لتعليمه

لزينالشعبانيةالطريقةفىالربانيةالعنايةكتابفىلها

تطورإلىهذاأدىوقد.الاثاريمحمدبنشعبانالدين

المستعصميياقوتكتبهاومشكولةنادرةنسخة.مأثورةأدعةكتابة

سميكعربيكاغدع!،أم892هـ،896سةبغدادفيالمتوفى

المتقن.الثلثدخطأصفر
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ام!ه.-3مم!

ءكاءمحو
س!كا!!لا3؟3

ىض--
كاء!ع-ث!د-لأ

ع،-كا-لىي!!3

الأوراقسعفرتقريا.الهحريعشرالثالثالقرلىإلىتعودمخطوطة

ا!ادلأا!اتيةاالرسومسعصومزوقةحصاملاتدهيامذهبةالأولى

ظص،اوهـنفسهوفي.والثلثينالثلثخطيفيكبير

العربيةالحروفحلتأنبعدالتعليقخطفارسفيوتطور

كانوربما.الفارلمسيةأطغةاكتالةفيالفهلويةالحروفمحل

بداياتهتعودوالرقاعأصوقيعاخطيعنتطوراالخطهذا

اكتعسىوقد.الهجريالرابمالقرنأوائ!!إلىالأولى

خطاطليقوم،الهجريالسابمالقرنفيالمعروفةخصائصه

التبريزيعليميرهوالهجريالتاسعالقرنفىمبدع

أوالتعليقنسخسميعنهمتطورخطوتجويدبابتداع

الرقةبينالجميلوالتناغمواششعاقةبالرقةيمتاز،نستعليق

خاصة.نسبالهووضع،ومداتهحروفهكتابةفيوالغلظ

الفارسى.الخطبا!عمااشتهروقد

النسعخطتطورإنالقوليمكن.العثمانيطالمدرسة

منهنهلمنهلاشكالأمصرفيوالثلثينوالثلث،الشامفي

مهمةنقلةليحدثواعليهاعتمدواوأساساالأتراكالخطاطون

ا!حتقدامأدىوقد.المنسوبالخطأنواعبعضتجويدفي

منضمنومصر،والشامالعراتخطاطيلخيرةالسلاطين

36+ذ؟ىغ؟*3--!فئ?،!لأ!!ح!يم!لأ!ف!كا-*3*يركه-!رز

-ك!!حملاءح!ب!لألأ*3!ع!طش،حمع-ح!!ء
ر!،-بيرخ*،-بن-؟لأ!ؤ!!لإ*،!طؤ!ك!!ح!!رزمحلا*3!يما!"3.

،7!0(كا!(..!7-.ؤ:بزصشير37
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لأ!2

!أتم*6

?-شرر23كأير

،*إ%أ!،؟؟كا+!زر

4لا+كائج

فيكبيرادورا،الآستانةإلىوصناعفنانينمنامشقدموهم

الأتراكوكان.العثمانيةالدولةشهدتهاالتيالحطيةالنهضة

التيلغتهمكتابةفيالفارسيأخعليقاخطيستخدمون

إلىبالإضافة،العربيةالحروفإلىأيفماتحوأتقدكانت

وقد.مختلفةاستخداماتلهاكانتالتىالسسولةالحطوط

عبداللهطريقةاتبعاخطاطادالتاسعالقرنأواخرفيبرز

تجويدتطورفيكبيردورأ!ماكانالبغداديالصيرفي

جمعالذيالأماسيحمداللهالشيخأولهما.العربيالخط

فدرممها،،العثمانيةالخزانةفيالمحفوظةياقوتخطوط

لتكون،والأساليبالأشكالأجملحروفهامنوانتقى

للخطوطالجماليللأداءتطويرهفيلهودليلاهاديا

برعالذممبحصاريالقرهأحمدالخطاطوثانيهما؟المنسوبة

التنافسأدىوقد.الخطيةوالتشكيلاتكيبالترافي

القرنأواخرفيلتنتهيالمجوديندائرةتوسيعإلىبينهما

الخطاطعليبنعثمانالحافظإلىالهجريعشرالحادي

الأقلامامستقرتالذيالمصاحفصاحبالشهيرالمجود



101العربيالخط

بر*!.--!ك!-!ى-،

؟*ء-شسخء.وو-كأ3لأ-يها،لاصخكا3-!3-!ح!!كاصلأ-+-.-ط3لأ

فبخطالشرحأماالسحخ،بحطالآياتكتمت.شريفمصحف

وألتسكالنساتجةبرسومومرحر!ةمتعددةبألوانمزينةوهي،التعليق

.للهجرةعشرالثاليالقرنإلىتعود،حمالية

فيراقممصطفىالمبدعالخطاطأتىثم.بطريقتهالستة

الأخيرةليضئاللمساتالهجريعشرالثانيالقرنأواخر

.الانحقىمتبعةتزاللاالتيالثلثجليتجويدطريقةعلى

وعلاماتالأرقامبتطويرأفنديسامىالخطاطوقام

شمكلهابلغتحتىالمهملةالحروفوإشاراتالتشكيل

خطتراكيبفيالخطاطونتسابقوقد.اليومالمعروف

منكانفيهاكبيرجماليتطورإلىأدىمماوجليهالثلث

الحروفبعضمقاييصرفىالتعديلاتبعضإجراءنتيجته

التناغممنعلاقاتوإحداث،الخطيالتشكيليخدمبما

المهملة.الحروفوإشاراتالتشكيلورقةالقلمغلظبين

درجةعلىفرينإلىوالرقاعوالنسخالثلثتجويدوانتهى

قاضيالخطاطأولهمارأسعلىيق!الجمالمنعالية

الخطاطالثانيرأسعلىويقف،عزتمصطفىالعسكر

شوقي.محمد

الفارسيالتعليقنسخخطكان،أخرىناحيةمن

ميرالشهيرالخطاطأتىعندما،تدريجيبشكليتطور

هذافدرسالهجريالعاشرالقرنأواخرفىالحسنيعماد

والجمالالتناسقمنعاليةدرجةإلىبهوارتقى،الخط

طريقتهبنقلالبخاريعبديدرويشتلميذهوقام.والرقة

فياستخدامهاعلىالخطاطونأقبلحيث،إسطنبولإلى

باشتقاقاليساريأسعدمحمدوقام،الخطيةالقطعكتابة

الخطاطين،منكثيرعليهاأقبلمنهجديدةطريقة

عزتمصطفىالخطاططورهالذيجليهاوخصوصا

إلىيرقلمالتركيالتعليقخطأنإلا،اليساريابنأفندي

التركيبىالشكلالأتراكأهملفلقد،الفارسيجماليات

ورشاقته.مرونتهمنوقللوأ،منه

النوعية،الإضافاتبعضالعثمانيةالمدرسةأضافتوقد

والرقاعالتوقيعإلىجذورهتعودالذيالديوأنيالخطفظو

أصولهفوضع،والجليالعاديبشكليهوتطور،والتعليق

ثم،الثانيمحمدأسملطانعهدفيمنيفمحمدالخطاط

السلطانعهدفيباشاشهلاالاعظمالصدرونشرهاطورها

طورهاثم،خانمصطفىالسلطانوجودهاالثالثأحمد

والحاج،ساميالخطاطالخطهذافيوبرع.نعيمالخطاط

العثمانية،الدولةفيللخطاطينرئيسآخرالكاملأحمد

عبدالمجيداسملطانعهدفيوضعالذيبكممتازإلىبالإضافة

الذيالرقعةخطهو،العثمانيونأضافهآخرلخطقاعدةخان

يصلحخطوهو،أفنديعزتمحمدالخطاططوره

الخطاطوابتكر.الفنيةللأعمالوليساليوميللاستخدام

أنهرغمينتشرلمأنهإلا،السنبلييسماهخطاحكمتعارف

العثمانيونالخطاطونوطور.الجمالمنبهالابأسدرجةعلى

فيالمماليكسلاطينإلىبداياتهاتعودالتيالطغراءتصميم

جميعا.العثمانيونالسلاطينواستخدمهامصر،

وتنشئةالخطبتعليمالعثمانيةالمدرسةاهتمتكما

.تعلموهووزرائهالمسلاطينهامنكثيراإنحتىالخطاولن،

المدرسةكانتالتيالتقاليدمنالمدرسةهذها!شفادتوقد

وأالشهادةمنعنظاملممائداوأصبحأرستها،قدالمصرية

مالوقد.و!عهقدالصايغأبنكانالذيالإجازة

خطوطمحاكاةإلى،منهمالمتميزونحتى،الخطاطون

أسبابأحديكونأنيمكنالذيالأمروتقليدها،سابقيهم

المجودينبعدالعثمانيةالمدرسةسادتالتىالمحافظةالروح

تركيا.انظر:.الأعلام

البلدانفيالخطشجرةظلت.الحديثةالعربيةا!لدارس

عنهاحجبتالتيوالظلالالإهمالرغممثمرةالعربية

العربىالخطفاستمر،ألاستانةعلىالأضواءتركزبعدالنور
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ثبزه

يثى+الريو!يمم!تلالور

لم!ر!صلمجتئل!،

ي!بهر!م!مبهصترك!همىصلى

ص،ةص!زعبمل!بهشبمعم

صيض!مررف!كوو!م!ييئ

صفي!بكل!م!صصثؤئحب!كأبهورصمئر

!كأ:ب!ص!!ر

لىلل!بك!!ئئض!!!مبص!ردط

هـ(.أ336)؟صفهالىعطريالىمهديطللحط)سكستة(التعليقخط

يدعلىوالجمالبالقوةتتميزنوعيةنقلةلينتقلالعراقفي

جميعجودالذيالبغداديمحمدهاشسمالكبيرالخطاط

العراقلمدرسةأسامعاكانتبخصوصيةالعربيالخطأنواع

المصريةوالمدرسمةالعراقيةالمدرمعةميزاتتجمعالحديثة

التركية.والمدرسة

السباعيمصطفىالخطاطإلىالأمرانتهى،الشاموفي

وتلميذهرسا،يوسفالتركيوالخطاطهوكانالذي

جودالذيالديرانيبدويللخطاطأساتذةالشريفممدوح

التعليقوطئخط،جميلمتميزبأسلوبجمئالخطوط

الديوانى،الخطمنجميلةطريقةطوركماالخاصبطابعه

للنهضةرأساجعلهمما،الكوفىللخطإجادتهإلىبالإضافة

عبرالعربيالخطاستمرفقدمصر،فيأما.الشامفىالخطية

علي،محمدأسرةعهدكانحتىالخطاطينمنكبيرعدد

الخطاطفبرز،القاهرةإلىأخرىمرةالأضواءاتجهتحيث

وكان.فيهوبرع،والدهعنالخطأخذالذيمؤنسمحمد

مصر.فيالحديثةالخطيةالنهضةفيالأولالفضلصاحب

الميزانكتابوو!،الخطاطينمنكبيراعددادرسوقد
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1364،)جهلوملترلتحيدأ.للخطاطوالنسخالثلثخط

(.44!أبم

أ

ش!

في

!ضصبر

أيير
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العربيالخط401

؟كا-.لمجيماء!لاب!!ؤعص?ص?لمهنن
جبن!

الثلثخط

أم(.579

شلموعية!لألتةعماتيعثالكرعررضأفةأصعجم

شويونادرىلألنهتإ،اتخآءك!صا"ضضقر

ررأدالمجا-إلقطمزلآءصض.ا"-لخنذاكليققاك

اءرإدآلاحقةروآلحلولنرخرثلىترمأصئرابكوسوما

امررتم!حمألمحئلرءجأالنذغتل!ملذلأنناآزيخهند

أهـ،377)دقكي!وريطحدير!اللحظوالنسخ

عددمناككانث!ا.والحروفالكلماتوفعفىالمألوف

ومصطفىجعفرمحمدأمثالالافذاذالخطاط!تمن

الذينالأساتذةامنكبصوعددالجم!ومحمدالحريري

أنشأهاالتيالملحيةالخطوطتحس!تمدرسةفيدرسوا

عصفالذيال!صماليالانقلاببعدفؤادالسلطان

الخطاطأبرزهممنوكادتركيا.فيالعربيةبالحروف

الذيغزلانمصطفىوالخطاط،الرفاعيعبدالعزيزالتركي

يوسروالأمشاذواكبيرا،جمالياتطويراالديوانيالخططور

بتدريسهوقامجديدمنال!صفيالخطأحياالذيأحمد

وأ؟7يو!ؤو-أ؟،7قي1،!14ثاىالتلا

(تن!بالريا!

السمرلمل!نتميبأصام!بمنامبمة

المزد؟لمملطةالع!هـلت!المحن؟1لأيرحمى*

أ!طلله
الللاطلس!،عرطرطلف

لوييناشعبنا

دتىثتعيطا!ف!لمملألىبا!ل!اب!الي!خققي

ستلعهءهـتزظعنهعث!)يمرن!بنصطرط،ار!نعتا!انهنا

!ىم!لتبابىط*الزثعبالربيملأحبأماتعثقمن(لمناساخ

نشالم!محانجة!كلىتثيمرد.وميمتت!خصل!علىض!)كظ؟!ظ1

ترو!لأ!ل!4يحككزفىهـمرت!علتئةث!لت!ما!لضلهل!ييط!بيبأ!

ضا!طبهالخلمغطيعترضخذ؟يظدءنعتط*الرالتبماس

كميق(ثتخكطاإلعيض؟تعيطمعطبالستغبلهتانليىاكازماج

هـتت!يا)ي!لف،مارريخا،م!ما!ضبرلمحية؟لب!،)ب!1رصرفىعن

ثتر!رث!اقفطمت!نررن!!هـلغط:!!مال!ريخقه!حمك!عآ!جطمغ

ألطعددناو*ل!رلمجباظب!منا؟مقا!!عن!هتمنياخب!هق

ا*أ.1لصرؤهـ!ا.التثأصثص1لمحتقالباظكاميرمو*؟نجثنا

فر-بلانجازميممجا!ق!!بمر!ني!!شبح!تنجمر!تأقيل!بز

وأمظ!ما1لر!نطحبل!ماممثلهخ!كيطستثناد!كليماشأأجممغ!

أل!ني!مؤياتما1ئنفابيةرض!ماقماالعلميةريطئاتما؟لسيل!ية

المغربى.العربىالخطمننموذج

.-.أبنبز"فىكالدجى.،-08-7
9،،ة7؟9،لا

لأ!،،،صللى،7
7!لم*خ،ص..ص ء،كا

!لل!،1455،!7،كامابرفي

ص*ص،.ص،أفي
بمئبم06014!!ص

س،لأ9!بمكيهب!كيفي!بهث!ح!ءىح!بهبم!3عنههحىصء،سير!لأبر؟بم!يمر!2،برسبرع"بم!بر!عسءبرمممبمير3+لأبم؟ءلأ!؟دنرضص؟،برصسشلم!بخ/ء:ص

أهـ،344،المنورة)المديةرضاعمداللهاطحطاطالثلتجلىخط

أم(.259

كثيرابرعالذيالدمشقيحسنيمحمدوالحطا!أ،ونشره

مناتبعخاصاأسلوبافيهاابتدعآلتيالحصه!اشتراكيبفي

الاعلامالخطاطينمنكبيرعددهؤلاءإلىويضاف.بعده

مدرسةالإسكندريةفيافتتحالذيإبراهيممحمدأمثال

الكوفي،الخطأنواعبعضوأحيا،الخطلتعلي!اخاصة

فىالمدرسينأوائلمنكانالذيإبراهيمسيدالأستاذوا

منكبيرلعددوأستاذاالملكيةطالخصوأتحسينمدرسة

مدارسمفتشيكبيرعبدالقادر،محمدوالأستاذالخطاطين

مصر.أنحاح!فياليومالمنتشرةالخطوطتحسين

بعضعلىالعربىالخطحافظ،العربيالمغر!وفي

القيروانفيأساليبهأولىوظهرت.الأولىالخطوطسمات

خطمنعاليةخاصةأجةجماسماتيحم!ح!اثشقات

عنهتطورثم،القيروانيبالخطعرف،اص!صفيااطصاحف!

،أساسياننوعانال!ندشفيوتطور.المهديةإلىنمسبخط

والاخربمالأندلسىبالكوفىلمممياشوايافيهتكثرأحدهما

وأبالقرطبىسميوالاستداراتالانحناءاتفيهتكثر

وكانوالكتبالمصاحفنسخفياممتخدم،الأندلسي

هذاسادوقد.والمغربالأندلسفيخاصةأجدتقالتعليمه

ث!ا.الموحدينحكمأواخرحتىكلهالعربيالمغربفيالنوع

إلى)نسبةالتمبكتيأوالسودانيثمالفاسيالخطظو

يعدالذيوالتونسي،وغلظهلكبرهويمتاز(،ماليفيتمبكتو

الزوايا.حادوهووالجزائري،مرونةالمغربيةالخطوطأكثر

عنتختلفأقلاماالعربيالمغربفيالحطاطونويستحدم

إلىتميلالتيوقطهابريهاحيثمنالمشارقةأقلام

الخطوطاستخدامشاع،الأخيرةالعقودوفي.الاستدارة

وأقبلكبير،بشكلالفنيةللاستخداماتالمشرقيةالعربية

وتجويدها.تعلمهاعلىالمغاربةالخطاطون

لخطوطفنيةتصاميمالعربيةالبلدانفيظهرتوقد

المهملة،الجميلةأنواعهابعضوتطويرإحياءوتم،جديدة

العربيالخطأنإلاومعارضها.الخطيةاللوحاتوانتشرت



منيكفيبمااللازمينوالتشجيعالعنايةيلقىيعدلم

الجهودعلىونموهبقائهفىيعتمدوأصبح،الرسميةالجهات

والمراكزالمدارسوبعضومحبيهوعشاقهلفنانيهالفردية

.الفقيرةالتعليمية

المقالةهذهفيأممماؤهموردتالذينالأعلاممعظم

الموسوعة.فيتراجملها

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القلمالإسلاميةالعمارةالإسلاميةالاثار

العرليةالكتابةالعربيالتشكيليالفنالألفباء

العرديةاللعةالإسلاميةالفنونالتهجئة

فن،الحط

نقطةموقغدتحديىيستخدموهميخطالعرص!خط

هوالعرضوخطالامشواء.لخطبالنسبةالأرضسطحعلى

استخدامهايمكنالتيالشبكاتإحداثياتمناثنينأحد

هوالاخروالإحداثى.الأرضسطحعلىنقطةأيلتحديد

.الطولخط

عنبعدهابحسابنقطةفيالعرضخطقياس!م

والجنوبى.الشماليالأرضقطبيباتجاهالاستواءخط

تقعنقطةلايةالعرضفخط.بالدرجاتقياسهاويكون

(.درجةصفر)وتكتبصفردرجةهوالاستواءخطعلى

القطبوأماشمالا،095عرضهفخطالشماليالقطبأما

تكتبالأبعادوهذهجنوبا.095عرضهفخطالجنوبي

إلىالعرضخطدرجاتوتنقسم94..و-95+.أحيانا

ثانية.06إلىالدقيقةوتنقسم،دلمحمة06

العرضخطلهاالتيالأرضسطحعلىوجمئالنقاط

يفصل.العرضدائرةتسمىوهميةدائرةعلىتوجدنفسه

خطوض!لية3

حطهوط

لرصا
الجولية

بحيثتصورهايمكنبالأرضتحيطالحطوطسسلسلةالعرصخط

ح!هوطهيالحطوطهده.الأعلىفيالاستواءلخطموازيةتكون

التيالخطوطهذهتمبرالأرضسطععلىنقطةكلوإن.العرض

الامشواء.لخطبالنسبةالنقطةموبتلل!ترينا

501القاريالفاصلالخط

96أوجورا،أوجرياجغرافيا،!لا06نحو51بينهما

خططولويتراوح.كمأ11أو)بريا(،إنجليزياميلا

الاستواءخطقربملاحياميلا7.95بينأهذاالعرض

هذاويحدث.القطبينقربملاحياميلا306.وبن

دقيقةفرقويعادل.كاملةكرةليعستالأرضالأنالفرق

.بحريميلنحوالعرضخطفيواحدة

الخريطة؟الاستواءبمخط؟الطولخطأيضا:انظر

النجمة.،المناخ

خطديحدديستعملتعبيراتريانصلالخط

يتمالتيالمناطقفصلفيالمستخدمةالمرتفعةالأرض

ففي.القارةفيمضادةجهاتإلىأنهارهاتصريف

الماءممسممأيضاالخطهذأيسمىحيث،الشماليةأمريكا

المياهمصارفبفصلالقاريالفاصلهذأيقوم،العظيم

الماءمقسمانظر:كربا.المتجهةتلكعنشمرقاالمتجهة

يتبعالعظيمالفاصلفإن،الجنوبيةأمريكاوفي.العظيم

الخطفإنأوروبا،وفيالأنديز.جبالمنالغربيالجزء

الأطلسىالمحيطفيتصبالتىالأنهاريفصلالفاصل

تصبالتيوتلك،الشمالفىالشمالىالمتجمدوألمحيط

أما.الجنوبفىالأسودوالبحرالمتوسطالأبيضالبحرفي

فيتصبالتىالأنهاريفصلالفاصلالخطفإنآسعيا،في

فيالهادئوالمحيطالشمالفيالشماليالمتجمدألمحيط

فىالهنديالمحيطفيالمياهتصرفالتيتلكعنالشرق

المياهتصريفإفريقيافيالفاصلالخطويفصل.الجنوب

فييحدثالذيالتصريفمنغرباالأطلسيالمحيطفي

شرقا.الهنديالمحيط

.المياهتقسيمخطأيضا:انظر

وبذلك.الأفقإلىوبالآخر(الشمال)نجمةإلىذراعيكبإحدىأشر

العرضخطهودراعيكبينالراويةدرجاتعلىالدالالهـق!ايكون

تقريبا.عليهتكودالذي



،فنالخط601

يقوموهو،الجميلةالفنونأحدالحظفن.لمحن،اف

أطحروفالزخرفيةبالجمالياتويعنىالخطيالتشكيلعلى

الاهتمامتجعلدرجةإلىتشغلهالذيوالحيزوعلاقاتها

يفوقالخطوطةهـوال!طماتأطحروالجمافيبالتشكيل

بمقروئيتها.الاهتمام

أحض!اتزي!تعلىالخطفنا!متخداميقتصعر31ا

أصناعاتواالمعماريةالآثارإلىتعداهابل،طاتوالخصوأ

منوغيرها،والخزفيةوالنسيجيةوالخشبيةالمعدنية

أسكتبارأغلفةوالطوال!النقودوكذأصك،الفنيةالصناعات

التيالفنيةأطوحاتاإلىدالإضافة؟والإعلاناتوالمطبوعات

الجمي!!.الفنأ!ذاتقامالتيالمعارض!فينراها

أغنونلالنسبةأ!مدارةام!صانالعربيالخطفنيحتل

أ!هأش!صاوتموعتحمالياته،تطورتقدوأآ،العافيالخط

قاسماحعلهمماأ!جرياالأولاالقرنمنذكثيراومدار!عه

النسخخط

إيخفلمجوإلربخ!إلنه

ريحانىديوانيجليخط

كوفيمعثلثخط

1اأ؟

ديوانىخط

رقغةخط

2إلل!ايرفرإوجمغا

.العريالخطمننماذج

الجماليةقيمتهإنبل،الإسلاميةالعربيةالفنونلكلمشتركا

تزيينيةلأغراضيقلدونهالأوروبسجعلا،وسموه،العالية

الخطولكتابة.منهمكثيرعلىتستعصيقراءتهأنرغ!ا

أسناناأوالقصسبمنأقلاماالخطاطونيستخدمالعرجمما

الأدواتوبعضوالألوانالأحبارإلىبالإضاهشة؟معدنية

الهندممية.

منأكثرقبلفنإلىتطورالذيأصصينياالخصأويعد

الخطاطونقدموقد.جميلزخرفيخصألأوسنةألفي

يعدبلادهمفيالخطفنجعلترفيعةفنيةنماذالصينيون

مناليابانيونتعلموقد.الرسمفنمنأعلىمرتبةفي

منوأصبحوا،اسمابالميلاديالقرنفيالحصأفنالصينيين

فيواليابانيونالصينيونالخطاطونويستخدم.فيهالمبرزين

رسمهمفيتستخدمالتيالفرسقمننفسهالنوخعملهم

الأحبار.إلىبالإضافة

بمالإسلاميةالفنونبمالصين؟العربيالخطأيضا:انظر

التشكيلي.التصوير

يمتدخطعنيعبرهندسى،مصطدحالمئحر!الخط

يتقاطعأوآخرخطأيمعمتوازيايسيرأنندومسافةشي

لهالعاديالتوزيعفإنالإحصاء،وفي.غيرهخطمع

ويسمى.الجملحصسنامالشكلهضبيمقوسمنحنى

الناحيةفيتدريجياتناقصإذامائلاأومنحردأالمنحنى

أصش!ول.االهضبيالتوزدغمنحنىمناليسرىأواليممى

بعد،عنالمبكرال!نذارخطيمث!طالذيالخطالئدىظ

هوائيةجبهةباقترابوكنداالمتحدةالولاياتبإنذاريقوم

رادارمحطةوثلاث!تباحدىمزودوهو.أ!الشمامنقادمة

الشرقيالساحلإلىألاسكاغربيشممالمنويمتد

عاموكنداالمتحدةالولاياتوافقتوقدلجرينلاند.

وصيانةتشغيلعنمسؤولةكمداتكونأنعلىأم859

الرادار.انظر:.ام099عاممناعتباراأصدىاخط

وراءششكل،الغيوممنرقيقخطالئفاىالخط

وأمائيةنقاطمنويتاثف!،كبيرةارتفاعاتعلىالطائرات

يأالماء،بخاريتكثفعندماتتش!صلجليديةبلورات

أيضاالنفاثةالخطهوطوتسمىيتحمد.أوسائالأيصبح

البخارية.الآثارأوالنفاثةالآثارأوالمكثفةبالاثار

الدخانيحتوي-أ:بويقتينيتشكلأنويمكن

يتكثفالذيالماءبخارعلىالطائرةمحركعرالصادر

الخطويبقىالطائرةحولالباردبالهواءيختلطعندما

رؤيتهالنادرفمنلذلكالبارد.الهواءفيأطول!ترةالنفات

الأكثرالطريقةهذهوتعتبر.تهبطاوالطائرةتقلععندما

بخاريتكثفالهواءعبرالطائرةتتحركعندما2-شيوعا.



701الخطابة

للسلوراتويمك!.كبيرةارتفاعاتعلىطائرةوراءالنفاثةلحطوط

العيوم.منالندىسقوطتسببأنالحفاثةالحطوطصالصادرةلجليدية

وأطرافالأجنحةعلىويظهرالرقيقةالغيومفيلماء

معالحرارةدرجةتنخفضعندماالتكثفويحدت،لمراوح

الضغط.نخفاض

حيث،الطقسعلىالتأثيرالنفاثةللخطوطويمكن

منالثلجأوالموسقوطالجليديةالبلوراتتسببأنممن

الكيميائيةالموادكبعضالب!وراتهذهوتعمل،الغيوممض

انظر:الاستمطار.عملياتفيالغيوملتلقيحلمستخدمة

.رلاستيمطا

نقطةمسارعنيعبر!ندسيمصطبالهئدسيلخط

وقد.سمكولاعرضالهندسيللخطوليسضحركة،

نأيمكنكما،عموديةأوملتويةأومتوازيةالخطوطكون

خطاالمستقيمالخطيكونوقد.مقوسةأومستقيمةكون

لهولي!لانهائياخطاأوواحد،طرفلهشعاعاأوقطاعيا

.لرفان

.المنحرفالخطبمالهندسةأيضا:انظر

خط.،سيجفريد:نظرا.لبرعهددفط

،المصارفأحديصدرهقانونيسندالادكئمادفطاب

طرفاأوتجاريةمؤسسةأوفرداكانسواءلحاملهيسمح

معينمبلغحدودفيالمصرفهذاعلىيسحبأن!ينا،

تمولكبرىشركاتالخطابهذاوتستخدم.المالق

الأشخاصيستعملهكما.البلدانبينالبضائعحركة

.لمسافرون

بإيداع،عليهالحصولالخطابهذالمستخدميويمكن

وعليهالخطابالمصرفوئصدر.المصارفأحدلدى!وال

الخطابلصاحبيمكنهذاوعلى.المالسحبضروط

خطاببتقديمالمالعلىيحصلأنالمعينأوالأصلي

نأويمكن.بالدفعأمرايصدرآخر،مصرفإدىالاعتماد

كتابايكونأنيمكنكماواحد،مصرفإلىالكتابيوجه

المصرفكانفإذا.العالمفيمكانلأيتقريبايصلحمعمما

بعملةالماليتلقىبالدفعالأمرحاملفإن،أخرىبلادفي

مودعه.إلىفيعاد،يسحبلمالذيالمالأماالبلاد.تلك

التمديك.براءةانظر:.البراءةخطابات

النالرمنجمعبهالخاطبالمنطوقالقولهيالخطايلأ.

مخاطبةعلىوالتدريب.التسليةأوالإقناعأوالتعليمبقصد

يأفىالقيادةعلىالتدريبمنأساسيجزءالجماهير

الأشخاصمعظمينتميالمثالسبيلفعلى.للنشاطمجال

ينتمونالذينالكثيرونوهناكما،نوعمنمنظمةإلىتقريبا

فيالخطبلإلقاءعديدةفرصوتتوفر،منظمةمنأكثرإلى

يصبحأنالمحتملومن.الناديأوالمجموعةاجتماعات

المجموعة.لهذهزعماءمؤثربشكليتحدثونالذينأولئك

نأللآخرينيسمحونالذينلأولئكالمحتملمنأنهويبدو

لهم.أتباعايصبحواأنكاملةالتحدثبعمليةيقوموا

جيدأهدفالأنفسهميصنعونالذينالخطاءويوصف

حاولواإذاذلكويتم.مؤثرونبأنهمتحقيقهفيوينجحون

جعلفيونجحوا،الحقيقيةالمعلوماتبعضيوضحواأن

نأحاولواوإذا.الحقائقهذهيفهمونجمهورهمأفراد

أنأوماشيءعملعلىيوافقوأبأنجمهورهمأفراديقنعوا

وأبالعملللقيامجمهورهمتحريكفينجحواآراءهميغيروا

أفكارهم.تغيير

بعينيأخذواأنالمتكلمينعلى.الخطابطريقة

الجماهير2-الموضوعاتأ-:نقاطأربعالاعتبار

فيها.يتكلمونالتيالمناسبات4-أنفسهمالمتكلمين3-

الخطبلموضوعاتالعامينالمصدرينإن.الموضوعات

التجربة.المتكلمينتجاربمنالمباشروغيرالمباشمرهما

فىالفعليةبالمشاركةعليهاالحصولتممعرفةوهيالمباشرة

والشعور،،والسماع،الشخصيةالرؤيةطريقعنالأحداث

الحصولتممعرفةف!يالمباشرةغيرالتجربةأما.والذوق

طريقوعن.الاخرينتجاربإلىالإصغاءطريقعنعليها

يقومواأنعادةالمتكلمونويستيم.الاخرونماكتبهقراءة

تجربةفيهالهمالتيللموضوعاتفعالي!ةأكثربعرضر

تجاربمنيأخذونهاالتيالموضوعاتمن،مباشرة

المتكلمينتحفزأنالموضوعاتفىويشترط.الاخرين

نأالوقتنفسفيوعليهم.لهممجهودبأق!ىليقوموا

وتجربةمعرفةمعينسجمواوأنالجمهورمنتقبلايجدوا

المستمعين.
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النمط:أنماطثلاثةإلىالموضوعاتتقسيمويمكن

ودجما.يسلىالذيوالشمطيقنعالذيوالنمطيعلمالذي

التعليمية:الموضوعاتعلىالأمثلةبعضيلى

الشطرنج.تلعبكيف!

ال!فاعى.عادات

الحليب.يعقمكيف

:الإقناعإلىتقودالتيالأمثلةومن

شهرا.عشرأسثلاثةاذيالتقويمتبنيينبغي

الماليةالمواردتؤمنأناللأمةحكومةعلىويجب

منوغيرهاالاداببقاءلضمانالكافيةوالتسهيلات

الثقافية.النشاطات

المسلية:الموضوعاتعلىالأمثلةبعضيليفيماو

لمدر!ينا.الخاصةالحياة

قط.تعم!!لمالتيالاختراعات

العائلة.فيكأفرادالأليفةالحيوانات

مواضيعهماعنيتحدثونالذينالخطباءإنالجماهير.

لمعرفةاعتبارأيدونحاجاتهموبلغةالخاصةمعرفتهمبلغة

تقريبا.مؤكدبشكلسيفشلونجماهيرهموحاجات

مايعرفهيكتشفواأنالخطباءعلىينبغيأولىوكخطوة

تفسيرمشكلةتختلف.الموضوععنجمهورهمأفراد

فيهاحرارةولانارلاجديدةكهربائيةمدفأةعملطريقة

عنكبيرااختلافاال!ربائيينالمهندسينمنلمجموعة

عنالقليلسوىيعرفونلاالناسمنلجمهورتفسيرها

الكهرباء.

منجمهورإقناعيحاولالذيالخطيبعلىوينبغي

وآراءهممواقفهميعرفأنال!قتصادبدراسةالطلاب

منذيعرفونالخطباءكانوإذاالاقتصاد.دراسةحول

،يقترحونمالتصديقجدامعارضجمهورهمأنالبداية

وأكثر،مختلفةمش!ظةيواجهونأنهميدركونفهم

بعضإيجابيأوحياديجمهورإقناعمشكلةمنصعوبة

الشيء.

جمهورهمأفرادكانإنيعرفواأنالخطاءوعلى

الناسيصغيإذما،موضوعإلىيستمعواأنفييرغبون

فائدةذاتستكونالمتكلمأفكارأنيعتقدونعندماعادة

وأجزئياحاجاتهممنأكثرأوواحدةتلبيةطريقعن،لهم

كليا.

العواملأكثرالخطباءشخصيةكانتربما.المتكلمون

دائمايعطواأنالخطباءوعلىالجماهير،علىأطتأثيرأهمية

لأنفسهم.القيمةبعض

إلقاءزمانفيبعنايةيفكرواأنالخطباءعلى.المناسبات

مواتيةالمناسبةكانتإنيتساءلواوأن،ومكانهخطهم

الشراعيةللقواربنادفاجتماع.اختاروهالذيأطموضوع

نأغير.منزليةأدواتبيعمنهقصدلحديثمناسباليس

جمعمنهيقصدلحديثمناسبايكونالاجتماعهذامثل

.جديدةشراعيةقواربشراءأجلمنالمال

فيبعنايةالخطباءيفكرعندما.الخطبةتخطط

التىوالمناسبةوشخصياتهموجمهورهممواضيعهما

نفسه.للحديثيعدونبذلكفإنهمفيها.سيتكلمون

هل.العامهدفهميحددواأنالخطاءعلى.الهدف

نأأيأخبارا؟أوصحيحةمعلوماتيعرضواأنفييرغبون

هلأوأفكار؟أومعتقداتتغييرفييرغبونهليعلموا

يعدواأنعليهم؟جمهورهميسلواأويمتعواأنفييرغبون

أمثلةيلىفيما.أذهانهمفيالمحددبهدفهممختصرابيانا

:المحددةالأهدافعلى

الشطرنج.يلعبكيفالفصلإخبار:تعليمي

نأالوطنيةالحكوماتعلىأنالجمهورإقماع:إقناعي

استمرارلضمانوالتسهيلاتالضروريةأيةالاالمواردتؤمن

.الأخرىوالنشاطاتالاداب

.الأساتذةعاداتلنقالقماتجممدرسةتسلية:تسلية

هيالتاليةالخطوةتكونأنيجبالرئدسية.الأفكار

للموضوعالرئيسيةالتقسيماتأوالرئيسيةالأفكارأختيار

الإعلامية،الخطبوفيالمحدد.الهدففيمقررهوكما

عنبالإجابةالمحددالهدفالرئيسيةالافكارتحددأنينبغي

ولماذا؟،؟،ومتىأين؟،وماذا؟،و)من؟،.الأسئلة

الأفكارتكونأنيجب،الإقناعيةالخطبفير؟(.وكيف

وأالمطلوبللاعتقادالداعيةالرئيسيةالاسما!هيالرئيسية

تكونأنيتحتم،المسليةالخطبوفي.المطلوبأصملا

يكونأنيمكنالذيالموضوعاقسامهياشئيسيةالأفكار

للجمهور.مسليا

علىينبغي،الرئيسيةالأفكاراختياربعد.المساندةالمادة

مثلأشياءيشملوهذأ.المساندةالمادةيختارواأنالخطباء

لأدلةوا،والأمثلة،توالمقارنا،والسرد،الوصف

البيانية،)الرسوم:مثل،البصريةوالمعينات،والإحصاءات

الضوئية،والصور،والأفلام،والخرائطوالشرال!والشروح

لزيادةهامةأفكاربيان)إعادةوالتكرار(نماذجأووعينات

تذكرها(.فرصة

الجزءيكملالمساندةوإعادةالرئيسيةاللأفكاراختيارإن

.الخطابمنالرئيسي

خطةذلكبعديضعواأنالخطباءعلىيجب.المقدمة

الهدفوذكرالافتتاحية،جزءانعادةولهذه.للافتتاحية

جمهورهماهتمامالخطباءيجذب،الافتتاحيةففيالمحدد.

بماالجمهورالخطجاءويخبر.بموضوعهمالاهتمامويثيرون

هدفهمبيانفيدقيقبشكلخطبهمفيعملهيريدون

المحدد.
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الخطبففي.ذلكبعدللخاتمةالإعدأديأتي.الخاتمة

للأفكارملخصاالجزءهذايكونأنيجب،الإعلامية

نأينبغي،الإقناعيةالخطبوفي.الدقيقوالهدفالرئيسية

للجمهورتوجهوالاخرملخصأولهما:أمرينالخاتمةتجمع

المسليةالخطبوتنتهي.المعروضةالنقاشأوجهيتقبللأن

الخاتماتأنماطمننمطأيدونجدامسليةبنقطةعادة

الرسمية.

.الكلام،فن،الخطابة،المناظرة:أيضماان!

وظيفته،النتريةالفنونأحدالخطابةفن.!ن،الخطاية

مشافهنصفهو.المتلقيبحضورغيرهعنيختلف،الإقناع

مؤديهوفيالنصفىمواصفاتتوفرمنلابد،ولذلك،به

النقاداهتموقد.المتلقيالجمهورفىوالتأثيرالإقناعليتحقق

الأدأءومواصفات،الخطيبوهوالمؤديبمواصفاتالعرب

الخطبفيفتطلبوا.الملقىالضومواصفاتالإلقاء،أي

جهازهوسلامةالنبرةوحسنالهيئةوجمالالصوتجهارة

الإلقاءبحسنيالمؤدأوصوأكما،العيوبمنالكلامي

منهينفرممايقللوأنجيدا،توزيغاالوقفمواضعوتوزيع

كالعبثالمثيرةالحركاتوبعض،والسعالالتنحنحمثل

المشينة.والحركاتباللحية

يتحققبحيث،اللغةسهولةالخطةفيواشترطوا

بألافطالبوهمنالممبتهابملغتهافييراعىوأن،الإقناع

الملوككلامولاالعامةمخاطبةفيالخاصةألفاظيستعمل

كما.بمقدارهمالقولمنقوملكليعطيبل،السوقةمع

لمواصلةوأحتمالهمالمتلقينيراعيأنالخطيبطالبوا

موضعها،والإطالة،موضعهالإيجازيضعثمومن،التلقي

المتلقيناستعدادوقصراطولأالملقىالنصفىيراعىأي

.مقالمقاملكل:بقولهمذلكعنوعبروا،للتلقى

الخطابةفهناكموضوعاتها؟بتنوعالخطابةوتتنوع

والخطابةالاحتفاليةوالخطابةالسياسيةوالخطابةالدينية

القضائية.

العربعندالخطابة

أنهاإلاوالتأثير،الإقناعفيالشعرالخطابةشاركت

أنالشعرلقابليةوذلك،والذيوعالانتشارفيدونهكانت

إذاعته،لحظةغيرفييتداولوأنيتناقلوأنيحفظ

وحاجتهالنثريتها،الحفظصعبةهيإذالخطابةبخلاف

خطبة.لتكونللمشاهدة

فيالخطابةمهمةكانتالجاهلى.العصرفيالخطابة

والدعوةوالمفاخرةوالمنافرةوالإرشاد،النصحالجاهلية

والوفودوالمحافلالأسواقومسرحهاالدماء.وحقنللسلم

بنقسالجاهليةخطاءأشهرومنوالأمراء.الملوكعلى

إسلامه،وحسنأسلمالذيعمروبنوسهيلساعدة

وغيرهمالفزأريقطةبنوهرمربيعةبنلبيدوكذلك

السجععليهيغلبالخطبتلكمنإليناوصلوماكثير.

أغلب.الكهانخطبعلىوهو

لحاجتهالخطابةالإسلاماعتمد.الإسلامف!ا!طابة

وإعلان،الخصومحججالتبلئوتفنيدفىأداةالخطابةإلى

ومميلةفأصبحت،وأحكامهوآدابهومثلهالإسلامقيم

بعضشعائرمنشمعيرةصارتبل،المفضلةالدعاة

وصلاةالأسبوعيةالجمعةصلاةمنجزءف!.العبادات

المسلمينلإبلاغالقناةوهيالاستسقاء.وصلاةالعيدين

الحاجةتظهرأوخطببهميلمأوأمريحزبهمعندما

واستنفارهم.الناسلاستنهاض

الفرقوتعددالإسلامىالعربيالتاريخوبتقدم

،الخصومومصارعةالدعايةأداةالخطابةكانت،الإسلامية

تتداولوظلتخطبهمحفظتالخطجاءمنعددفاشتهر

والتاريخ.الأدبمدوناتفيوتحفظ

الصبأخطب!لدالرسولكانالإسلامصدرفي

.الوداعحجةفيخطبهاالتيتلكخطبهوأشهر،قاطبة

وعلى،مفوهينخطاءالراشدونالخلفاءكانوبالمثل

عنه.اللهرضى،طالبأبيبنعليرأممهم

اللهبحمدتبدأفهي،ومنهجتقليذللخطبةوأصبح

باياتوتوشىالسجععنوتبعد،رسولهعلىوالسلام

الاستعانةمعوالاثرالنبويةالأحاديثوبعضالكريمالقرآن

والحكم.والاشعاربالأمثالى

ذروتها،وبلغتالخطابةازدهرتالأمويالعصرفي

وكان.والعقليوالدينىالسياسيبينأغراضهاوتنوعت

كانتإذ،الخطابةنهضةفىكبيردورالسياسيةللأحزاب

ويعدومبادئها.لأحزابهمالدعوةفيأسلحقهممنسلاحاا

وأبوحمزةالفجاءةبنقويالخوارجخطباءأشهرمن

بنالحسينالشيعةخطاءأشهرومن.الخارجيالشاري

الزبيربنعبداللهفإنالزبيريينلدىأما.الثقفيوالختارعلي

الأمويالحزبكانوبالمثل.مدافعكيرخطبهمكان

الحجاجوكان،السياسيةلأغراضهالخطابةيوظفالحاكم

منازعين.غيرالمنابرسيديسفيانأبيبنوزيادالثقفى

المحافلخطابةازدهرت،العسياسيةالخطابةوبجانب

هؤلاءأشمهرومن.والولاةالخلفاءعلىالوفودتفدحين

سميتالتيالخطبةصاحبوائلسحبانالخطباء

قيس.بنوالأحنفبالشوهاء،

الدينيةالخطابةالعصرهذافينهضتوكذلك

المجالهذأفيلممادوامنأشهرومن،والمخافراتوالوعظية

صفوانبنوخالدعطاءبنوواصلالبصريالحسن

وغيرهم.
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البتراءزيادخصبةأ:مثلالخص!ابعضاشتهرتوقد

والخطبةبالتمجيد.افتتاحهاوعدملالتحميدابتدائهالعدم

تضمنهاوعدم،أغرآنامنالاقتباسمنلحلوهاالئت!وهاء

لمجهصر.النبيعلىللصلاة

ذإ،السياسيةالخطابةنشص!!العباسيالعصرفي

وكان.الحكمفيأصعباسي!تاحة!بيانفيأداةاتخذت

أليمثلالحطباء،أبرعمنأنفسئهماأحبا!ميوداالحلفاء

الأحزاباماتتلاث!اجعؤهـاشصور.وأبيالسفاحالعباس

أحسياميةاالخطابةأخذتعليها،العبا!مي!تبقضاءالسياسعية

تعدا-اإذ،المحفليةالخطابةكذاصكر،وتضمحلتضعف!

الحجالةمنفاأقيامبعدالخلفاءقصورعلىتفدأ!رباوشود

ازدهارها.ع!ظلتفقدالدينيةالخطهابةأما.الحكمفي

وابنالمهديواعظالجلي!!عبدبنصالحأعلامهامنويعد

الأوا!االعصهـالعباسيزبنئهايةالرشيد.واعظالسماك

أخص!أعفيهاورمحفليهار!ميا!ميها:الخطهابةتتوارى

والتعبير.المحاطبةعلىالأقدراالأداةاهيالمكتوبةاشسالة

ئل.لرساا:نفرا

حضورهاأعاراتشماقديما،فناكانتوإن،بةالخماأو

أصدينية.األمنالرراالسياسيةالمحاف!!في

الغربيالأدبفيالخطابةفن

قامتعندمااغضائيةاأ!دعاوىامنجملةظهرت

عامشيصقليةجزيرةفيسيراقوممةشيأسديمقراطيةا

الذينالسابقودالمنفيونىأسدعاواهذهأقاموقد..ملى466

يعودالدعاوىهذهمناحديدا!ان.ممتلكاتهمأعغاة11صادر

أسدأج!اإلىتفتقرحصانتماكثيراو،خلت!شواتعدةإلى

عرضشيالمساعدةإلىبحاجةألمدعوناكادو.الموثق

منإغريقىالمساعدةاهذهمثلقدمم!وأوأ!.قضاياهم

مؤسرقكوراكعراعتبروقدكعمر.كورايدعىصقلية

شيالجماهيرلخاطمةأغواعداصتمنظومةأوحدفقد.الخطابة

نإ!ثورارقال!يسياس.تلميدهبمساعدة.ملى046عام

-2المقدمةأ-أحراء:حمسةعادةتضماأنينبغيالخصبةأ

الخلاصة.ء-أضانويةاتالمالأحفاأ4-ألمناقشاتا3-أسردا

طورأ!ذيالروتاغوراسر:الأوائ!االبيانأساشذةب!تومن

،الأسلوبعلىركزالذيوجورجياس،المناظرةمبادئ

الأولى،اأ!درجةباحرةالداباستخداماهتماالذيوهيبياس

معالحاملةالأناقةاتجتمعحجدأظهرأ!ذياوأسسياس

اصة.أجساا

الرابرالقرنفحالألأثينا.إلىالخطابةدراسةامتدت

إلىينضمونارزكوراأثيناسكانمعظمحصاناييلاد،قبل

إ

شؤونإدارةفيالسياساتتناقشحيث،العامةالجمعية

المحلف!ت.بدوريضطلعونكانواالمحاكموفي.أحدلا

عاتقعلىقضيةكلفيتقعالقرارمسؤوليةوكانت

والمدعىالمدعونوكان.قضاةهناكي!شأآإذالمحلف!ت،

عنمدافعينالمحكمةأماميترافعونسواءحدعلىعليهما

الخطابة.درا!مةإلىذلكأدىوقدقضاياهما.

خطبأولبيركليسكان.الكلاسيكيونالخطباء

مؤلفهفيخطبهعنثيوسيديديسأخبروقد.مفوهإغريقي

الحطبةبيركليسخطبوأشهرالبيلوبونيز.تاريخالمشهور

ديموسثينيس.فكانالإغريقخطهباءأشهرأما.ابخمائزية

فيهاهاجمخطبوهيالفيليبيةالخطبخطبهوأشهر

الا!شقلاليهددرجلابوصفهالمقدونيأضانىافيليب

فنفيالمبرزالإغريقيالكاتبهوأرسطوثادو.الإغريقي

اكتشافعلىالمقدرةبأنهأجيانافنحددوقد.البيان

علىأرسطوأكد.حالةكلفيللاقناعالمتوفرةالوسائل

وتعتمدبمالأخلاقية-الطريقةأ:اطبرهنةطرثثلاثاتباع

العاطفية؟الطريقة2.الخطجبشخصيةتأثيرعلى

العاطفية.للمناشدةالخطباستخدامتأثيرعلىزتعتمد

المبادئاستخدامتأثيرمدىوتبينبمالمنطقيةالطريقة3-

.بالبرهانأ!لمحاجةالمتبعةالأصوليةا

الرومانالخطباءلينالأولالمقامشيشروديحت!ر

هوشيشرونأنالمراجعبعضروتعتقد.ائا!أ،ر1المهم!ت
..مق86عامحواليأدهيرينيومريتوريكاكتبأسديا

إلىالخطبةإعداديقسمأنينبغيالخطبأنئقررفيهاو

الخطبةموقعتحليل:الاستنباط-أ:وهيخطواتخمعه!

إلىبالإضافةودراستهاالموضوعمادةوكذأسكوالجمهور،

وفقالخطبةموادترتيب:الترتيب2-.الحطبةموادانتقاح!

:الأسلوب3.وخلاصةومخاقشة،مقدمةايلآ!انسميهما

ودقةبوضوحالأفكارعنللتعبيركلماتوتحميعاستخدام

.المادةتذكرطرق:الذاكرة-4.ملائمةوبطريقةوحيوية

.الشفويالعرضالإلقاء:5-

عامحواليالخطيبالأولكتالهفيشيشرونويطور

العظيمالخطيب"إنفيقولالخطبةموضوع..مق55

الاهتماموإن،العلممنكبيرةدرجةعلىيكودأنينمغي

معالمتلائمةوالأناقةالقوةلغةهوالخطيبينا!عبالذي

أهميةالثانيالكتابحدويؤومعارفها.أجشريةامشاعر

وهناوالإلقاء.الأسلوبالثالثأعتاباويتناول.الخطابة

"بصورةيتكلمأنيجبالخطيبأنشيشرونيبين

"!.دالغرضوموفيةوأمينةوحلية،صحيحة

عامحوالىالخطيبتدريبكتابهكوينتلياناسف!أ

الجماهيريين.الخطاءلتدريبكاملكتابوهو..مق09

إحاطةالأعمالأكثرمنواحدايعدالسفرهذايزالولا

الخطاء.بتدريب
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الواعظحل،النصرانيةمجيءمع.ا!لتأخرونالخطباء

الأوائ!أ!اعظيناأشهرمنثانو.السيا!حيالخطيبمحل

خطباءأبرزمنوكان.وأوغسطينكريسوممتوموجونبوأ!

عشر.الخامسالقرننهايةفي!عافونارولاالدينيالإصلاح

القرنفيالإصلاححركةخلالكالفنوجونلوثرومارتن

فيأخرىمرةالسياسيةالخطابةفنازدهرعشر.السادس

ال!صنتكانحيث،الفرنسيةالثورةأثناءعشرالثامنأغرنا

السلطةمواجهةعلىيحثهم،العامةفييخطبميرابو

الملكية.

ومن،المتميزينالخطباءمنالعديدبريطانياأنجبتكما

ووليم،ديزرائيليبنجامينو،بيركإدموندهؤلاءلين

تشرتشل.وونستون،جلادستون

المويوعةفىصلةذاتمقالات

الأدبا،أ!ربياالثقمييو!سفلرالحجاخ

طال!أيكأعلىالرسا،!

اكهـسفبادأبىشرياد

الشعر

مشهورونغربيونخطباء

هـهـيكلايقراءأألزو

لأصعرالوترمارت!،كنحبت

وندل،ميليس!مولدإد،ليرك

يداحونتا،ميرا!ليركليص!

اعسمدرأ،هاملتولىوسعمودالسير،تسرتسل

باتريكهمريأوارتولم،حلادستون

!الدا،ولسترر!كفرد3ء،وعا!د

مموسنيميمم!د

الخطابة،انو:.الغربيالأدبلمحىالخطابة

فن.،الخطابة

39-1هـ،388-31)9سليمانأبو،الخطابي

بنإبراهيمبنمحمدبنحمدسعليمانابوم(.899

أطغوي،ا،الحافظ،العلامةالإمام.بيالخصاأ،البستيخطاب

من،بمستهلأمن،التصانيفصصاحب،المحدث،الفقيه

برتعمرأخيالخطاببنزيدنسلمنوهو،كابلبلاد

الفقهصأخذ،أحلماأوعيةمنمتثبتا،ثقةكان.الخطاب

شرحمنها:تصانيفلهاشاهد.عمرأبيعنواللغة،القفال

إصلاحبمالعزلةبمالحديثغريب،السننمعالم،البخاري

وعيرها.المحدثينغلط

هـ،أ238-921)9.لكريمعبدا،لخطابيا

مغربيمجاهدالخطابيالكريمعبدأم(.1882-639

علم.رجلوالدهكان.مليلةوتطوانبينأغاديربقريةولد

العربية،واللغةالدينمبادئوتلقىالقرآنحفظأنوبعد

بجامعةالعاليتعليمهليتلقىفاسإلىوالدهوجهه

بخصالوعرف،بالتدريسوعملفيهافتخرج.القرويين

فيأضبحروا،والاستقامةالعلموحبالذكاءمنها،حميدة

ديلتلغرافجريدةيحررطويلةفترةوا!متمر.الأدب

أ!طنيةاباياتالعامرةالمقالاتفيهادبجمازكثيرا،ريف

.وال!يمازا

فاشتهربمليلة،أطقضاةقاضياعين،شأنهعلاشلما

ورياجل،بنيقبيلةأراضيعزوالأممبانأراد.أحدأ!با

الزعيمابقيادةالريفأهلوب!تلينهممعاركودارت

القبيلةفيالزعامةمركزالابنوتولى.الخطابيعبدالفريم

علىوالدهشخهاالتيالحروبفتالغ،والدهوشاةجعد

يحتلونالفرنسيونوكان.وغربيهالريف!شرقيالأ!مبان

الريم!.جنوجمما

اغواتاضدالوطنيونخاضهاالتيالمعاركأكبروصت

الحروبعالمفيفتحاوتعتبر.أنوالمعركةالمحتلة

قوامهاكانالتيقواتهمالمحتلونفيهاخسرحيث،والمعارك

مجاهد.الألف!لاتتجاوزقلةيدعلىجندي2لأه...

اهـ،034سنةالقعدةذي)منأيامممتةنحوا!عتصرتو

أم(.129يونيو12-يونيوأ6

طوليبلغالطيور.منمجموعةعلىيطلقاسماظ!

انسيابيجسماوله.ألممم5نحوالغالبفيالخطاف

متعرجةذيولالخطافأنواعولأغلب.طويلاننوجناصط

أنحاءجميعفيالخطافويعيشتغريد.الأغلبفيولها

البلادإلىالشتاءيهاجرفيالأنواعوأغلب.تقريباالعالم

عامةوتعششالطائرةبالحشراتتتغذىوهيدفئا.الأكثر

.مستعمراتفي

سنونوعليهويطلق.الضصاحىأوالم!ازلخطاف

أبيضانوصدرورقبةصقيلداكنأزرقظهرلهالنوافد.

وأوروباآمعيافييعيشوهو.ذيلهفيصغيرتشعبوله

عمثئايبنيالخطاطيفمنزوجكلوإفريقيا.وشمالوالهند

الأنثىوتضعأجا.غاالمنازلأحد)فريز(طنفتحتط!تمن

أبيض.لونهابيضاتخمسأوأربع

أبيضوصدررمليبنيظهرله.الشواطئشتلاف

منكثيرةأنحاءفييعيشالنوعوهذا.حوأصهبنيةبحلقة

المنازلخطافعنيختلفوهوالشماليالكرةنصف!

الخطاطيف!هذهمنزوجفك!!حجر.فييعشم!أنهفي

بتجويف!النفقوينتهيمتر.إلىطولهيصلنفقايحفر

أبيضلونهابيضاتخمعك!الأنثىتبيضحيث،العش

خطاطيفمنمستعمراتمجموعةوهناك.باهت

الحصى.أوالرملمنحفرفيتعششماكثحراالشواطئ
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3تما!ورا)أسملالذكرالحطا!احسو!.اف!يلةإلييشيالخطاف

معتم.رمادي!اشلو(أ!كسورةا)أعلىالألتىأما،اللولىأرجوالى

--"+؟س،ممر!-
خ-س-ح----!ء-!---

-سد-ءمح!ة!-

!-ص--!

----!!جو!؟؟-ح؟خءيم
-"؟قي!"--!-!-8!،-خكأ-ج---لإ-فيير

؟؟!-----دقيج

---!ي-!ءيمتر----؟-س"7شلأ----خ--+لأ-خ

--خ!؟،---*-2!!!ءبم!!--!خ!--

أطصوأرييحمما،مسفصلةوحداتإلىمقسمالأرجوانيالخطافبرج

مستوطمات.تسمىحماعاتديأعمتماشهاتبيان

ثلاثوالمنازلالشواطىءخطاطيفمنكلوتفقص

السنة.فيمرات

متفرعة،ذيوللهماليس:نوعانالأمشراليةالحطاطيف

وصدرداكنأرجوانيظهرلهاالأشجاروخطاطيف

فيلعشمشوهي.الجبهةعلىفاتحةبنيةوبقعةرمادي

خطاطيفاماوتسمانيا.أسترالياجنوبفيالمجوفةالأشجار

بنياخفيفاريشالهاأنإلاالأولالنوعتشبهفهي،الجن

أغلبفيطينمنأعشاشفىتعشح!وهى.الرأسيغطي

بيضاتأرلغأوثلاثيبيضالنوعينوكلاأسعتراليا.أنحاء

البني.اللونإلىضاربةبنقطمشوبأبيضلونها

أ!ريكافىالأنواعأشعهرهو.الأرجوان!الخطاف

الأزرقالأرجوانيإلىيضربلونهوالذكر.الشمالية

تجاويففىالأصلفىتعششالخطاطيفوهذه.الداكن

تجذبه،الأيامهذهمنها،الكثيرولكن،الميتةالأشجار

يقومالتيالمتعددةالحجراتذاتأممبيرةاأطيورامساكن

لها.ببنائهاالناسبعض

(بمالسمكصيديتم)كيفالسمكصناعةالظر:.افف

(.الأسماكصيد)معداتالأسماكصيد

شرقيجنوبطيورمنمجموعةاسمالغايلأخطا!

وأالخطاطيفأنواعكلحالهووكماوأستراليا.آلحسيا

وكاملةقويةبأجنحةالغابةخطافطيورتتميز،اسشونو

تأكلحيثطيرانها،أثناءطعامهاتتناولأنهاكما،النمو

تصنفوهي،العريضةبمناقيرهابهاتمسكالتيالحشرات

منهاأنواعبعضوتتغذى.الخطاطيفعائلةفىكمثيلاتها

.الفرشاةيشبهالذيلسانهابطرفتلعقهالذيبالرحيق

يبلغحيث،الطولحيثمنأمخابةاخطهاطيفوتتفاوت

الهشةأعشاشهاماتبنيوغالباسما.أ3او2مابيرطولها

الأمشراليةالغابةخطاطيفوتطيرأكثر،أوأمتارثلاثةبطول

أسرابفيالمقنعةالغابةوخطاطيفالبيضاءالجبهةذات

تبتعدعام،كلوفي.مختلفةأماكنفىوتتكاثرمختلطة

التيالتكاثرمواقععنمتراتالكيلومئاتالغابةخطاطيف

السابق.العامفيإليهاتوجهت

اسمعليهمايطلقكثيرا،بحريطائرالقطبيالخطا!

يأمنأكبرلمسافاتيهاجرفهو.العالمفىالهجرةبطل

ولهسم،45حوالىالقطىالخطافطوليبلغآخر.طائر

والأبيض،الأسودواللونالزرقةإلىيمي!رماديريش

طيورتتزاوج.اللونأحمرومسقارحمراوانوقدمان

القارةفىالشتويليتهيبنيلحريطائرالقطبىالخطاف

لأمريكاالشماليةالشواطىءع!يتكاثروهوالحنوليةالقطية

الشمالية.
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طولوعلىالقطبىالبحرسواحلعلىالقطبيالخطاف

تبدأأغسطمه!،أواخرفي.والهادئالأطلسيالمحيطين

أنتاركتيكاسواحلإلىالطويلةرحلتهاوصغارهاالطيور

تطربعد،فيمامنها.القريبةوالجزر(الجنوبيةالقطبية)القارة

فيالقطبىالبحرإلىوتصل،أخرىمرةالشمالإلىالطور

يونيو.منتصف

رسولوقفهمهيبوموقفعظيمدستورالوداع!خطية

حجتهحجعندماالمكرمةبمكةعرفةيومفيعدطالله

العاشرةالسنةفىالوداعبحجةالمعروفةوالاخيرةالأولى

الحجيج.منيزيدأوألفتس!نأمامللهجرة

العقيدةاسسالخطبةهذهفيلجطالرسولجمع

المسلمين،بشؤونتتعلقأحكافافيهاوأبانالأمور،وفضائل

حتىفاشهد(اللهمبلغتهل)اللهمقولهمنفيهاوأكثر

ألاخيرة.الحجةأنهامنهااستشعر

أدريلافإنيقولياسمعوا،الناس"أيها.الخطبةنص

أيهاأبدا،الموقفبهذاهذاعاميبعدألقاكملالعلي

تلقواأنإلىحرامعليكموأموالكمدماءكمإن،الناس

وإنكمهذا،شهركموكحرمةهذا،يومكمكحرمة،ربكم

فمن،بلغتوقد،أعمالكمعنويسألكم،ربكمستلقون

رباكلوإنعليها،ائتمنهمنإلىفليؤدهاأمانةعندهكان

ولالاتظلمون،أموالكمرؤوسلكمولكن،موضوع

عبدالمطلببنعباسرباوإنربا،لاأنهاللهقضىتظلمون

وأن،موضوعالجاهليةفيكاندمكلوأن،كلهموضوع

عبدالمطلب،بنالحارثبنربيعةابندمأضعدمائكمأول

أبدأماأولفهوهذيلفقتلته،ليثبنيفيمسترضعاوكان

قدالشيطانفإن،الناسأيهابعدأما.الجاهليةدماءمنبه

فيمايطعإنولكنهأبدا،هذهبأرضكميعبدأنمنيئس

فاحذروهأعمالكممنتحقرونممابهرضىفقدذلكسوى

يضلالكفر،فيزيادةالنسيء)إنماالناسأيها،دينكمعلى

عدةليواطئواعاما،ويحرمونهعامايحلونه،كفرواالذينبه

قدالزمانوإن37.:التوبة!اللهحرممافيحلوا،اللهحرمما

عدةإن)ووالأرضالسمواتاللهخلقيومكهيئتهاستدأر

خلقيوماللهكتابفيشهراعشراثنااللهعندالشهور

ثلاثة.36:التولةحرم!أربعةمنها،والأرضالسموا!

بعدأما.وشعبانجمادىبينالذيمضر،ورجب،متوالية

حقا،عليكمولهنحقابمنسائكمعلىلكمفإن،الناسأيها

وعليهن،تكرهونهأحذافرشكميوطئنلاأنعليهنلكم

نألكمأذنقداللهفإنفعلنفإن،مبينةبفاحشةيأتينلاأن

فإن،مبرحغيرضرباالمضاحوتضربوهنفىتهجروهن

واستوصوا،بالمعروفوكسوتهنرزقهنفلهنانتهين

شيئا،لأنفسهنيملكنلاعوانعندكمفإنهنخيرا،بالنساء

فروجهنواستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهنإنماوإنكم

وقد،بلغتقدفإني،قوليالناسأيهافاعقلوا،اللهبكلمات

بينا،أمراأبدا،تضلوافلنبهاعتصمتمإنمافيكمتركت

،واعقلوهقولياسمعواالناسأيها،نبيهوسنةاللهكتاب

فلا،إخوةالمسلمينوأن،للمسلمأخمسلمكلأنتعلمن

فلامنه،نفسطيبعنأعطاهماإلاأخيهمنلامرئيحل

!!.بلغتهلاللهم،أنفسكمتظلمن

صتنلهي!.محمدأيضا:انظر

النولزيادةيوضعبرنامجالخمسيةالخطة

تقدرزمنيةفترةخلالمالقطروالاجتماعىألاقتصادي

النمطهذااتخذتالدولمنكثيرهناك.مشواتبخمعي!

العربيةالمملكة:المثالسبيلعلىمنها؟التخطيطمن

)السابق(.السوفييتيوالاتحادوالهند،،والصينالسعودية

الدولةتنويالتيالأموالمقداربالتفصيلالخطةتذكر

تلكخاصة،الاقتصاديةالجوانبمختلفعلىإنفاقها

فعلى.والتنميةالتصنيععلىالبلدتساعدالتيالقطاكات

مشروعاتعنأفكاراالخطةتتضمنقد،المثالسبيل

والموانئوالمطارات،الحديديةواسمكلث،الجديدةالطرق

أخرىأوجهفيالإنفاقعنأفكاراوكذلك،البحرية

الخططوتختلف.والمستشفيات،والجامعات،كالمداوس

وفيالأمورإلىالنظرمدىفياخرإلىبلدمنالتنموية

ويمكن،بالمرونةيتسمالخططهذهمنكثير.التفاصيل

لتعكسنفسها،الخمسالسنوأتفترةخلالتعديله

هذاانتشروقد.العالميةالاقتصاديةالأحوالفيالتحولات

تقريبا.العالمبلادمعظمفيالنظام

)الجبهةالأولىالعالميةالحربانظر:.شليفنخطة

.(الغربية

سأمنالمعوناتتقدمطموحةخطةعولوميو!خطة

شرقيهاوجنوبآممياجنوبىلدولالاقتصاديالتطوير

المعوناتهذهوتشمل.الهادئالمحيطعلىالمطلةوالدول

الزراعةمجاليفىالعلميوالبحث،الموظفينتدريب

إلىبالإضافةالاستشاريةالخدماتوتقديم،والصناعة

المالية.المعونات

منالمعونةبرنامجعلىالمشرفةالاستشاريةاللجنةتتخذ

هذهوتضملرئاستها.مقراسريلانكاعاصمةكولومبو

والعشرينالستالدولعنممثلينعضويتهافىاللجنة

إنجلترا،،أفغانستانأستراليا،:وهيالاتفاقيةعلىالموقعة

،الباكستان،الجديدةغينيابابوا،إيران،ندونيسياإ

يف،لدلمااجزر،نديلاتا،بورما،نبوتا،بنغلادش
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،اشسد،يادشمبو،فيجي،لفلب!تا،فورةسنغا،ن!صايالألممر

أحملند،1،ايلندنيوز،ا!نيبا،أبهـياما،وإسأ،،لجنوبيةاياثور

.اليابان،المتحدةالود!بات

!شالأهداثاهذهتشمث!كولومبص.خطةأهداف

شمعا!"بينهها.فيمانأضعاواعلىالأعضاءاالدوا!مساعدة

،الاقتصاديالرخاءأجلمنسوياالتخطيطهوالخطة

أخنميةامعتح!صارتأشاقشةمبانهتفاأالأعضاءاا!الدووتجتيم

.الهادئالمحيطدولوالاسيو!ةالدوأ!مختلفلدى

أخحصيصألاألمنصقةاداخلم!الأعضاءاأسدولاتقوا

ح!مىتقومرأ،!متعتمارلة،1احلجنةابمشوردالتنمويةلبرامجها

أماام!إاهدهأجمىت!صاصتصبرالأاالشطربدفرنفسها

أجةالمالالمعولةشتسدهمأطنصقة11حارتمنالأعضاءاالدوت

انبثهتصا!ذياأنحنيا!أضعارامشرريعدو.أحرىثبص!إ

نج!!انححعانأطتعاواشمحيسيةولىالأواأ!سيلةا!صلومبوخطة

الدوأ!.هذه

دهـمربمثابةال!ضبهذاجعماكولومبو.خطةمكتب

أ!أعمامتطكلباتيوشرحصما،والمعلوماتأاللإحصاء

،أطخصةأأ،ستشاربة1أطهيأت-لهايتعلةوما-تاريةالس!ث

أطجنةاوتجتمع.اطعوصةبرامجبإدارةيقومالألحنه

ظ!احدةرمرةالخ!ةأسياساتتفتىاكتيالاستشارية

هداو.كتيرةمراتالخطةمحلمم!يجتمعبينماعا!ت،

ويقومللمنطقةاعنيةاالمعونةبرامجيطرحأسدياهوالمجلس

فيبالمساعدةأم73!اعامنذا*ضبوبدأبتسميقها.

ائية.أ!دواا،حمششارة1برنامجتقديم

أجاأت!اخارحيةزيرومن!ص!!اقتر!.تاريخيةنبذة

ف!-هـةآنذاكسر!الان!ظخارجيةووزير!مبندربيرصياشسير

زراءواجتمافياقتراحهماقدماوكولومبو.خطة

فيشوأ!مبوفيانعقدالذكبأ!صمنولثالدوخارجية

خطةاححماتحتالاقنراحوقدما.أم!د.عاميناير

آسياجنوبيفيالاقتصاديالتعاونلتنميةكولومبو

إلىاالاهذااختزلماسرعانولكنشرقيها،وجنوب

اجتماأولالاستشاريةأسلجمةاوعقدتكولومبو.خطة

فيالخطةمبادئوأعلنتأم،ء9.عاممايوفيلها

فيالتنفجذحيزالخصةأودخلت.ننكسهأحامامننوفمبر

.أم519عاميوأجو

عامأعضاء!مبعةص!الأعضاءالأ!دواارتمكلدد

111،يشم!!وحتى.أم491عامعضوا26إلىأم!05

مأ779عامالمنظمةا!عمغدلفقدالجدد،الأعضاءاص!

والتنميةالاقتصاديللتعاونكوئومبوخطةليكو!

اطعونةوباإحمالي.الهادئوالمحيطآسيافىالاجتماعية

دوأ،ربليون45علىيدماينالخصهآباسماقدمتالتي

أمشرالي.

؟ألالقوة،عليهاا،ستيا،ءاعيماالطائرات!خطف

أيضاعليهأطله"!ألماضياوفي.ا!وةابا!شخداملالتهدبد

أسشينياتاأراخرومنذ.الجويةالقرصنةأو،الجويالخطف

عدةعلى،الطائراتمحتطفولىالممتو3أصعشرااغرنامن

عقوباتالحكوماتمنعددصيزو.اتأ!ااصمئات

ية.الحواكتررصنةعاىشديدة

الذينقتلأرلتدميرهائراتأ!اأامحتصنيأمعنبملبهددو

يقدمالعادةفيولمطالبهما.أ،!متجالة1تتماك!إدامتنها،على

تغييرات!،!عيانمميةأبمطائراتأ!اأامحتطفعبجعفر

سراحإطالأقأو،أ!طنيةاالح!صمةتستلجبثامعيحةأحممياسة

أط،ألماامنكبيرةبمجالغاخروناصبيصاأو.ن!تاحسجوزملائثىا

يريد!!ذلك!مايىت،متنهاعلىاسذيناوأ!ا"رةاعوددمقاب!

العقابيتفادواحتىأجلاداصيهربواأتالختصف%ءصلعفر

ائمه.برصت

فىأطتحدةاالوأ،ياتفينشأتالخطفشلمةو

المشرولاتكانتقدر.أحشريناأعصهـناصأحنن!هـينياتا

حموأ،تخطف!علىأحصاباتادأبت"،عهممنوأس!صحوأجةا

أوأطوقعتوقد.قانونيغيربشكلا!خحوأ!ام!احشاحماتا

.أم063عامليررفىالجويالح!فأحوادث

القرنمنأسسبعيمياتاوبداية،أسعمتينياتاوحالأل
عملياتبمعظماأسغالبافيأحمميا!ميوناقامأصعشرين،ا

العرفصار،م7391عاموبحلوأ!،اطائراتاخصروأ

ال!صشفأووحقائبهمالطائراتركابتفتيث!هوأحشائعا

إشىالصعودقب!الأسلحةاعنبحثااحسيميةاالأخحعةنجا

خدمةفيالمسلحبتالحراسضكلاصا5تم،!!-احك.يرهـاتأ!اأا

عملياتعددخناقص،الحينذأ!كممدر.أ!اضاتا

أ!لاياتافيوخاصةكبير،جمش!ص!!الجويالخصصأ

أ!تحدة.ا

الطائراتخطف!أسدولاهعظماالمحلىأسقانونايعتجرو

بمثابةأم،079عاميرهاياتفاقيةشانتوقد.جريمة

مختطهفيعقابرمحاكمةأ!دوأاأسلقانونتتت!معاهدة

هذهنصوصإنفاذعلى،دولة031وافقتقدو.ئراتأ!اأا

.أ!عاهدةا

ا!لطار.بمالطيرانأبضا:انف!!

قدمانأسهالذيأ!حيداالخطفطائرالمتوجالخالف

خطفأيضاويسمى.الفريمسةفولىالحطمنتم!صاسه

منألممتدةاادنطقةاتجوبأ!اعثلاثةوهناك.الشجرة

بعرفأطائراهذاويتميزأستراليا.إلىا!مياشرقيجموب

طائرعشومستقيما.شكلايأخذأنيمبماشيعنمةلحتمبه

وهوسم52.عرضهدقيهتلناءصتعبارةالمتوتالخصم!أ

هذهتصيدو،رفيعشرعبحانبزيلتصة!،أ!رفةامتلرقية!



الغسق،أثناءذلكماي!ضنوعادة،الطائرةالحشراتالطور

فيتأتيحشرةأيلتتلقفمكمنهامنتنطلقعندما

طريقها.

الكبيرةلفروعهيزرعشديد،متينطويلنباتالخطمى

وموطنه.الألوانبهيجةأزهاراتحملالتيألاطرافالمدببة

والولاياتأوروبافىواسعنطاتعلىيزرعأنهإلاالمسيا،

شكلتأخذالتىالمجعدةالكبيرةأوراقهوتبدأ.المتحدة

الثقيلةالطويلةمسيقانهاوتنموبسيطةكوردات،القلب

.الأطرافالمدببةالموردةالأغصانلتحمل

سبتمبر.أوائلإلىيوليومنالخطميأشجاروتزدهر

مستديرةوالأزهار.نباتيةوفواصلكأسوارتستخدموهى

والقرنفليالأصفرإلىالأبيضمنوتتوالىالتفئ!شديدة

الأرجواني.إلىالأحمرمع

لزراعتهاالثانيالعامفىتزهر،الخطميأشجارومعظم

منبعضولكن.البيقخارجزراعتهاتبدأأنالممكنومن

شهرفيصندوقفىالخطميلذوريزرعونبالحدائقيعنون

التالي.الربيعفيحدائقهمفيلغرسهاينقلونهاثميوليو

فيه.يزرعالذيالعامفىالحوشالخطمينباتويزهر

الجيد،التصريفذاتالتربةفيالخطميأشجاروتنمو

سيقانتفقدالأزهار،تذبلوعندما،الكاملالشمسوضوء

قليلةأعدادتركيمكنكماقطعها،ويمكنجاذبيتها،النبات

يهاجموأحيانابذورها.إليحاجةهناككانتإذامنها،

الكرز.سحاميسمىفطريمرضالخطمي

فيالبريالنباتانظر:.الحويصليةالخطمية

الحويصدية(.)الحطميةالعربيةالبلاد

(.المرشحيةالطهائرة)محركاتاللروحيلمحركا:نظرا.ةاف

أضتلالطائراتبتشغيلتقوممؤسممةالجوولالخطوط

شراءويم!ضكالجو.طريقعنالبضائعوشحنالمسافرين

تسافرل!شالجويةالخطوطشركاتإحدىمنتذكرة

يأإلىالبضائعشحنأوالوودأوالبريدلإرسالأوجوا،

الشركة.تلكبومعاطةتقريبا،العالمفيمكان

الجويةالخطوطانواع

برحلاتطائراتهاتقوم.المنتظمةالجويةالخطوط

الخطوططائراتتقومفمثلا،زمنيجدولوفقمنتظمة

باريسإلىلندنمنالمعتادةأجوميةابرحلاتهاالمنتظمةالجوية

ثابتة.أوقاتفيالقاهرةإلىالرياضومن

غيربصورةخدماتهاوتقدم.الإضافيةالجويةالخطوط

الرحلاتمثل،ثابتزمنيبجدولالتقيددونمنتظمة

115الجويةالخطوط

ث!*

وأوراقاالألوادكتيرةأزهارايحمل،طويلةمدببةأطرافلهالخطمي

أوراقمرمجموعةبهالتنائيالخطميوهدا.قل!شكلعلىكبيرة

الحار!.الأولهعالأوراقامجموعةاحل؟زصيئ

وكذأسك،الحجموسمإبانومنهاجدةإلىالإضافية

العطلاتأيامفيالسياحيةالمنتجعاتإلىالرحلات

،الرحلاتلتلكالز!يالجدولتخظيمويتموالأعياد.

وأالسفر،وشركاتالجويةالخطوطشركةبينبالاتفاق

.الطائراتتستأجرالتيالأخرى؟!اتالشر

هي.المغذيةالجويةالخطوطأوالمحليةالجويةالخطوط

المدنبينوالأمتعةالركابلنقلصغيرةجويةخطوط

فيال!جيرةالمطاراتإلىالصغيرةالمدنمنأو،الصغيرة

أططاراتاهذهفييتمحيث،الكبرىالرئيسيةالمدن

الجويةالخطوطشركاتإلىوالأمتعةالركابتحويل

.الكبرى

الجويةالخطوطشركةعمل

من85%بنحوالركابنقليساهم.الركابنقل

الشركةطائراتوتقوم.الجويةالخطوطشركاتدخوأ!

وفقالعاملةخطوطهاعلىالركابلنقلالمنتظمةبرحلاتها

فيالسفرتذاكرأسعاروتتفاوت.معلنزمنيجدول

الخصمصالحيزلمساحةتبعاالمنتظمةالجويةالرحلات

له.المقدمةالخدمةنوعيةوكذلكالطائرةفيللراكب

متسعاوحيزامريحةمقاعدتشملالأولىأسدرجةافخدمة

تشملكماالمقاعد.بينللمشيفسيحةوممرات،للأرجل

خدمةأما.الرحلةأثناءللركابفاخرةوجباتأيضا

خدمةمنكلفةأقلفهي،الاقتصاديةأوالسياحيةالدرجة

أقل.الممتازةوالخدماتأصغرالحيزلأن،الأولىالدرجة

مثل،للركابالبرامإلترفيهيةالجويةالخطوطوتقدم

المو!ميقية.والتسجيلاتوالتلفازيةاسمينمائيةالأفلام
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شركةفيالحجزموظف

يبيعجويةخطوط

للمسافري!،التذاكر

عنمعلوماتويعطيهم

رحلاتهم.

لتقديممضيفونالضخمةأضفاثةاالطائرةمتنعلىويوجد

الجويةالرحلاتشيبهموالاعتناءللركابالطعاموجبات

الإضافيةالجويةالخطوطوتقدم.الطويلةالمسافاتذات

اكتىالخدماتغرارعلى،الطائرةداخ!!للركابخدماتها

المنتظمة.الجويةالخطوطتقدمها

الخطوطلشركةالمتبقيالدخليأتى.البضائعنقل

البريدية-والطرودالجويالبريد-البضايعشحنمنالجوية

.الجويوالشحنالسريعوالنقل

الآلاتجواالمحمولةللموادالرئيسيةالأنواعتشمل

الطازجةوالخضراواتوالفواكهأطيعيةاوالأزهارالدقيقة

أصسياراتواالطائراتغياروقطعالإأممتروديةوالأجهزة

والادوية.المطبوعةوالموادوالألبسة

طائراتبتشغي!!جويةخطوطشعركاتعدةتقوم

تنقلالتيالشحنبطائراتتعرفالجويللشحنخاصة

ثابتة.زمنيةأوقاتوفيمنتظمةبصورةفقطالبضايع

منطناأ15حملالنفاثةالشحنطائراتاضخماتستطيع

فتستطجع،الضخمةالركابطائراتأما.الشحنمواد

الركابإلىبالإضافة،الشحنموادمنطنا67حمل

وال!متعة.

الدولكافةفيالعربيةالجويةالخطوطاستطاعتوقد

،الركابنقلمجالفيوالانتشارالتميزتحقيقالعربية

وتوسعتوغيرها.والأوروبيةالعربيةالدولبينوالشحن

التسهيلاتكافةتقديمفيالعربيةالطيرانخطوطبعض

الختلفةالعربيةالخطوطمنجعلتالتيالمتميزةوالخدمات

فينموذجاوغيرهاوالخليجيةالسعوديةالجويةكالخطوط

تقنياتكللمواكبةالدائماوالسعي،العملإدارةحسن

المجال!ت.كافةفيالخدمات

الجويةالخطوطتطور

الأولىالجويةالخطوطشركاتكانت.المبكرةالأزمنة

دخولهامعظمفيتعتمدالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

تلكقياممقابلالحكومةتدفعهاالتيالأموالعلى

بممدعومةالشركاتكانتلهذاالبريد.بنقلالشركات

الحكومة.نفقةعلىتعملكانتلأنها

العالميةالحرببعدالمنتظمةالجويالبريدخدمةبدأت

العشرين.القرنمنالعشرينياتخلالوتطورت،الأولى

كان،اللاحقةالقليلةالسنواتوفي.الجويالبريدانظر:

فيالبريدأكياسأكوامعلىيجلسونبالطائرةالمسافرون

الطائرةمقدمةفىيحتشدونأيضاوكانوا،الأحيانبعض

23تستغرقالطائرةكانتالواحد.والمحركالجناحينذات

الولاياتعبررحلتهاأثناءبالوقودأطتزودتوقفا41وساعة

الأمري!صة.المتحدة

كبيراتقدماالتجاريالطيرانصناعةأحرزت.التقدم

.الدولمنعددفي

الطيرانشركاتكانت،أم379عامبحلول

تحملوكانت،محركينذاتطائراتتستخدمالتجاري

الثانيةالعالميةالحربوبعدراكبا.12وملاحينأربعة

تعملالتىالطائراتا!ستخدمتأم(،459أ-)939

سبعةتقلوكانت.واسعنطاقعلىمحركاتبأربعة

أكثر.أوراكب01.وملاحين

الإلكترونيةوالأجهزةالراداراستخدامساعدوقد

مشاكلمنقللكما،والأمانالسلامةزيادةعلىالأخرى

،م5591عاموفي.الطرانفيوالتحكمالجويةالمراقبة

ستبنحوالجويةالخطوطعلىالمسافرينرحلاتزادت

.أم459عامعليهكانتعمامرات
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يصلالذيالنفاثالطريقيسمىكرخلالم!طائرتهمإلىالركابيصعدواحد.آدفيكثيرةضحمةمطائراتالتعامليستطعحديثمطار

المطهار.بمبنىالطائرة

الخطوطاستهلت،أم529عامفي.النفاثالعصر

البريطانيةالجوية)الخطوطالبحاروراءلماالبريطانيةالجوية

بدأتعندماالنفاثةبالطائراتالركابنقلحاليا(

وجوهانسبرجلندنبينالخدمةكوميتسهافيلانددي

إفريقيا.بجنوب

بمحركمزودةطائرةأولالبريطانيةفايكاونتكانت

عامفيتقريبا.الوقتذلكفيالخدمةتدخلمروحي

البحار،وراءلماالبريطانيةالجويةالخطوطبدأتأم589

بين،الأطلسيالمحيطعبرالنفاثةبالطائراتالركاببنقل

القرنمنالستينياتمطلعوفي،ولندننيويوركمدينتي

راكبا.051حملالكبيرةالطائرأتاستطاعت،العشرين

023تحملالتيالطائراتبناءتمأم،679عاموفي

شركاتمنكبيرعددبدأأم،079عاموفيراكبا.

تستطعالتي477البوينجطائرةباستخدامالجويةالخطوط

وفىراكبا.094إلىيصلالركابمنكبيرعددحمل

بريطانياقامت،العشرينالقرنمنالسبعينياتمطلع

ببناء)سابقا(السوفييتيالاتحادوكذلكمعا،وفرنسا

بسرعةالطيرانتستطجع،الصوتمنأسرعطائرات

فيبدأ،بما769عاموفىتقريبا.الساعةفىكم014.2

منالاصرعالبريطانيةالفرنسيةالكونكوردطائرةتشغيل

.الصوت

دولواجهت،العشرينالقرنمناسحبعينياتوخلال

بشكلالنقصهذاأثروقد.النفطإمداداتفىنقصاكثيرة

كلفةلارتفاعن!ا،التجاريالطيرانشركاتعلىحاد

أدىوقد.الرئيسيةالبتروليةالمنتجاتأحد،النفاثالوقود

كانتالتيألاقتصاديةالقيودتخفيفإلىالوضعهذا

لذلك.التجاريالطيرانشركاتعلىتمارلممهاالحكومات

صغرىجويةخطوطبتكوينالطرانشركاتقامت

وقد.العشرينالقرنمنالثمانينياتمطيعمنذجديدة

التشغيليةالتكاليفذاتالصغرىالشركاتتلكعرضت

تعرضهاكانتالتىتلكمنأقلأسعارانسبياالمنخفضة

الشركاتعانتوقد.القائمةالكبرىالطرانشركات

أوائلمنذلذلكنتيجةكبيرةماديةخسائرمنالكبرى

نحواتجاههناككان.العشرينالقرنمنالثماكينيات

الخطوطشركةتحويلتمحجما.الأكبرالطائراتأستخدام

الملكيةمنوتحررتالخاصالقطاعإلىالبريطانيةالجوية

عندئذالشركةاضطلعتوقدأم879عامفيالحكومية

شركاتإحدىوهى،البريطانيةكاليدونياشركةبمهام

،أم859عامفى.الباقيةالقليلةالمستقلةالبريطانيةالطيران

سريغا.هبوطاالأمريكيةالطرأنشركاتعددهبط

الشركاتخطوطبعضعلىالكبرىالشركاتومميوت

منافسةتستطعلمالتيالخطوطعلىأو،الصغرى

.الكبرىالشركات

العالمفىالرئيسيةالجويةالخطوط

الخطوطأكبر،الرو!ميةالجويةالخطوط.أيروفلوت

داخلفىالرئيسيةالمدنبينتربط.العالمفيالجوية

أمريكافيدولة08بنحوروسياتربطكماالبلاد،
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نيةأالسودطخطواانللطيومصوا!بصأ!نفي
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وإفريقيا.وامسياوأوروباالجنوبيةوأمريكاالشمالية

فيالرئيسىومركزها،أم239عامالشركةتأسست

موسكو.

الرئيسيةالجويةالخطوط.الكنديةالجويةالخطوط

عامالشركةهذهتأسعست.الحنديةالحكومةتملكهالكندا،

الخطوطوتخدمكندا.عبرالجويةالحطوطباسمأم379

مدينة06منوأكثركندا،فيمدينة32الكنديةالجوية

والشرقوأوروبا،ال!صاريبيالبحرومنطقةبرمودا،في

الرئيسىالمركز.الأمريكيةالمتحدةوالولايات،الاقصى

.مونتريالفيللشركة

الجويةالخطوطتطورفيمهمةتواريخ

شةلتمرأوأ!الألماليريمل!افود!رديالدالكولتأس!أم019

وحم!-،هوائيةسميمةاستحدموقد.تجاريطيران

ألاولى.االتا،تالمسواتحلاأ!راكص000.35

!ىتابتة!ورةالمشطمةالحويةطللحصوأحدمةأولبدأتأم149

حانوسطونىقادعدماالأمريحية،االمتحدةا!!،ياتا

فلوريدا.لولايةوتامبالطرمبرجسات!!مائيةطائرة

لريدأ!أوسقل،المحدودةوالسمرالحويالسقلثهـكةقامتأم919

.ولارس!لدلىيرمنتفمدولىحوي

الحويالبريد!لمسؤوليةالحاصةالطيرالىشركاتتولتأم269

الأمريكية.االبريدوزارةمن

اسق!احدمةالأمري!صيةاالسريعةالحديديةاحسككاسدأتأم279

.ئراتدالطالسريع

!سالحويةرحلاتهاأولىالعالميةالحويةالحطهوطبدأتأم039

ساعة36الرحلةا!شعرقص.الامريكيةالمتحدةالولايات

سيتي.كسمالرديليليتوقصمع

اضقديممرةلأوأ!المطا!التحدةالحويةالحطوطانحتمأتأم369

الجوية.الرحلاتكطالوجبات

أولالعالميةالحويةأمريكانلادحطو!ألتحركةافتتحتأم369
.الهادئالمحيطعرحوا!الرحطلنقلحدمة

أولالعالميةالحويةأمري!سادلالى!اح!وأشركةظكمتأم939
!م،الأطلسىالمحيطعمر،الر!ط!اصما!مصتطمةرحلات

إنجلترا.!يساوتها!شودإلىنيويوركمديه

رحلاتهاأولىلادئةالسعوديةالحويةالحطوطتأسستم4591

.3-سى.ديطرارم!بطائرالت

لحدمةحويةرحلاتالحويةالحطوطشركاتظعتم4691

العالم.حولالمسافري!

أغرنسيةاالحكومةتملكها.الفرنسيةالجويةالخطوط

منأم339عامالشركةتأسعست.صاتوالقطاع

الخطوطتخدم.الجويةللخطوطشركاتخمسةاندماج

تقريبا.دولة75فيمدينة051منأكثرالفرنسيةالجوية

باريس.فيللشركةالرئيسيالمركز

الشركةتأ!سست)أليطاليا(.الإيطاليةالجويةالخطوط

منحصةأكبرالإيطاليةالحكومةوتملكأم،469عام

أكثرإلىبرحلاتأليطالياطائراتتقوم.أسشركةامالرأس

فيللشركةالرئيسىالمركز.قاراتلستفىمدينة08من

روما.

ام

ام

1م

ام

أم

أم

أولىاسحاراوراءلماالمريطانيةالحويةالحطوطبدأت

دائمة.!حورةالمماتةئراتأطباالممتظمةالجويةرحلاتها

الركابلمقلحدمةأولاصعالميةاالجويةالحطوطسدأت

مدينةإلىأنجلوسلوسم!توقصلدولىأغارةاعبر

.سيويورك

الركا!لقلحدمةالإسكندينافيةالحويةالحطوطسدأت

إلىأنجلوسلوسص،الش!الىالقطب!وق،المشظمة

وروسا.أ

أولىاجحاراوراءلماالبريطاليةالحويةالحطو!أبدأت

المتحدةالولاياتبير،الحفاثةئرةا!هاأباالحويةرحلاتها

وأورو،.الأمر!جة

المفاثة.الطائرةا!شحدامالأمريكيةالداحليةالحطوطبدأت

السفاثةالطائرة،!شخدامالأمريكيةاالجويةالحطوطبدأت

.القاراتعبرالجويةرحلاتهافي،مرةلأوأ!

أولالخدمةمحاللىالمتحدةالحويةالحطوطوصست

راكب.02"منأكترحملعلىقادرةطارهـات

المتحدةالولاياتبين!ماشرجويحطأولا!تتاحتم

احسوفييتى.ابالاتحاديعرهـسالقاكالىوماالامري!جة

أوللتحتسغيلالعالميةالحويةأميريكانلانحطو!ألدأت

الطائرةحملتوقد747،بويمحطرارسضحمةطائرة

راكا.236

الحويةوالحطهوطالفرسميةالجويةالحطو!أو!عت
فيمرةلأولالصوتم!الاسرعئراتالصاأالريطالية

المسادرين.حدمة

رفعقالون)الكونجرس(الأمريكىالشيوحمحلمىأقر

الجوية.الخطوطشركاتعنالححو!يةالقيود
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لجويةالخطوطا

المتحدة

لجويةالخطوطا

لعالميةا

لخطوطا

لإسكندينافيةا

الجويةالخطوطإحدى.الأمريكيةالجويةالخطوط

هذهتخدم.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالكبرى

وبريطانياوفرنساالكاريبيالبحرومنطقةكنداالخطوط

باسمأم039عامالشركةتأسستوألمانيا.والمكسيك

عامفياسمهاأصبحثم،الأمريكيةالجويةالخطوط

الرئيسىالمركز.الأمريكيةالجويةالخطوطشركةام349

بولايةالدوليورثفورت-دالاسمطارفيللشركة

.تكساس

عامالشركةتأسست.البريطانيطالجويةالخطوط

الأوروبيةالجويةالخطوطشركةاندماجمنأم479

البحار،وراءلماالبريطانيةالجويةالخطوطوشركةالبريطانية

العالم.فيمدينة041منوأكتربريطانياالشركةوتخدم

عندماام،879عامحتىللحكومةمملوكةالشركةبقيت

الشركةمركز.الخاصالقطاعفيالمستثمروناشمتراها

.لندنفيالرئيسي

ضركةأكبرثالثةوهي.الجويةدلتاخطوطشركة

تأسست.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيجويةخطوط

أطلانطامدينةفيالرئيسيومركزهاأم929عامالشركة

132الجويةدلتاخطوطشركةتخدمجورجيا.بولاية

كنداالجويةخطوطهاتشملكماأمريكا،فىمدينة

.المتحدةوالمملكةوبرمودا

وهيأم519عامتأسست.اليابانيةالجويةالخطوط

موجوداتهامعظمالخاصالقطاعيملك،حكوميةشركة

الجويةالخطوطتقدم.اليابانيةالحكومةتملكهوالباقي

وأسترالياوآسيا،إفريقيافىمدنعدةإلىخدماتهااليابانية

مقر.والجنوبيةالشماليةوأمريكا،الأولممطوالشرقوأوروبا

طوكيو.فىالرئيسيأصثركةا

الخطوطشركة.الوفتهانزا(الألمانيةالجويةالخطوط

لكنها،أم269عامتأسستلألمانيا.الرئيسيةالجوية

!ص!"لأول

لأمريكيةالخطوطاإنتركونتننتالخطوطنيةباليااالحطوط

911الجويةالخطوط

!لأ!اك!

الملكيةالجويةالخطوط

الهولندية

*

رر

لجويةالحطوطا

المكسيكية

لجويةالخطوطا

لوفتهانزاالألمانية

أم(.459-أ)!39الثانيةالعالميةالحربخلالتوقفت

برحلاتطائراتهاوتقوم.أم9?عامأعمالهااستأنفت

مركز.العالمفيبلذا08نحوفىمدينة015ن!حوإلى

بألمانيا.كولونفيالرئيسيلوفتهانزا

فىالجويةالخطوطأكبر.المكسيكيةالجويةالحطوط

الشركةتخدم.أم219عامتأسست.اللاتينيةأمري!!ا

والولاياتالمكسيكفيمعظمها،مدينة04حوالي

فيمدنعدةأيضاالشركةوتخدم.الأمريكيةالمترلىة

الرئيسيالمركز.الوسطىوأمريكاالكاريبيالبحرمنطقة

سيتي.مكسيكلفيللشركة

مأ269عامتأسست.الجويةالغربيالشمالخطوط

المتحدةالولاياتفيمدينة013منأكثروتخدم

الرئيسيالمركزيوجد.والمكسيكوأوروباوآمسياالأمريكية

)ولايةالدوليبولسانتمينيابولص!-مطارفيللشركة

مينيسوتا(.

هذهالأستراليةالحكومةتملك.الجويةكانتاسخطوط

.أم029عامتأسعستأيضا.بتشغيلهاتقومكما،الخطوط

تربطكما،الكبرىالأستراليةالمدنبينالخطوطهذهتربط

وجزروآسياوأوروباالأمريكيةالمتحدةبالولاياتأستراليا

سيدني.فىالرئيسيالشركةمركزيوجد.الهادئالمحيط

الجويةالخطوطأقدم.الهولنديةالملكيةالجويةالخطوط

طائراتتقوم.أم919عامتأسست.أحالمأفىأمحاملةأ

معظماإلىبرحلاتالهولنديةالملكيةالجويةالخطوط

وأسترالياوالجنوبيةالشماليةأمريكاوإلىالأوروبيةالعواصم

الرئيسىالمركز.والأقصىالأوسمطوالشرقينوإفريقيا

.أمستردامفيأطشركة

مأ469عامتأسست.الإسكندينافيةالجويةالخطوط

والنرويجالدنماركفىوالخاصالعامالقطاعينبمساهمة

الإسكندينافيةالجويةالخطوططائراتتقوموالسويد.

ص!صصصا*أاكا3كاأ

الكنديةالخطوطالفرنشةالخطوطالإيطاليةالخطوط
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والجنوبيةأجةأ!شمااوالأمري!صينوإفريقياأورولاإلىبرحلات

ة!الشرمركز.الأقصىوالشرقالأوسعطوالشرقوآسيا.

ستوكهلم.فيالرئيسي

عبرالجويةالخطوطأقدم.العاقيالجويةالخطوط

عامتأسست.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالقارات

الغربيالجويأضق!!اهما:شركتيناندماجمنأم039

الجويةالخطوطتربط.القاراتعبرالجويوالنقلالسريع

الساحلمن،الرئيسيةالمتحدةالولاياتمدنبينالعالمية

إلىبرحلاتطائراتهاوتقوم،الغربيالساحلإلىالشرقي

مرحص.الأوسطأحشرتواروباوارإفريقيافي،عديدةمدن

.نيويوركمدينةشيالرئيسيالشركة

أحجرىاالجويةالخطوطأحد.المتحدةالجويةالخطوط

منأم319عامتأسست.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

بويئاطنق!!:وهيرائدةجويةخطوطأربعةاندماج

الباسيفيكى،الجويالنقل،الوطنيالجويالنقل،الجوي

الجوية.فارنيخطوط

المتحدةالجويةطالخموأاندمجت،أم619عاموفي

المتحدةالجويةالخطوطتخدم.الجويةالعواصمخطوطمع

الطيار،و!ساعد،الصورةيسار)القبطالى(ا!كيارايضمالطائرةطاقم

.الصورةمقدمة!يالطكيرادومهندس،الصورةحلفيةلمياليميرعلى

.الطائرةشتمعيلالطاق!اهذاأدراديقوم

الطائرةبمعايةمولىيقووالميكالي!بتالمهسدس!!منالمهرةالصيانةفنيو

سلامةأحلم!مشظمةلتراتعلىشاملأد!يقافح!حاوفحصها

ئرة.ا!اأاطاقموأدرادالمسادري!

الأمريكية،المتحدةالولاياتفىمدينة051منأكثر

وجزروأسترالياآسياإلىأيضابرحلاتطائراتهاوتقوم

.الهادئوالمحيطونيوزيلنداوالمكسيكوكنداالبهاما

شيكاغو.قربأطشركةالرئيسيوالمركز

أحدثمنواحد.السعوديةالجويةالخطوط

وهي،العربيةالمنطقةفىكفاءةوأكثرهاالجويةالأساطيل

الخطوطتأسمست.العالميةأحشركاتاكبرىتنافس

طرازمنواحدةبطائرةوبدأتأم49ءعامالسعودية

إلىالأسطولارتفع،أم98!عامفير3-سى.دي

فىونجحتالعالمفىالطائراتاحدثمنطائرات901

عاموفي.عامكلراكبملايينعشرةمنأكثرتنقلأن

خطمثل،جديدةداخليةخطوطافتتاحتم،أم559

،م6891في.الرياض-بريدة-حائل-المدينة-جدة

أوللتكوننفاثةطائراتشراءعلىالسعوديةتعاقدت

وقد.الأوسطالشرقفيتستخدمهاطيرانشركة

دوجلاسماكدونالدشركةيمام499عامتعاقدت

تحميلخلالهامنبمكنضححةألوا!داتالجويالشحنطائرات

علىئراتالطإلىعالباالحمولةتحمل.لسهولةوتفريعهااجضائعا

.م!رغاتأومتحركةحاملات

الأرص.علىلخمطفيإعدادهايتمالجويةالخطوطركابوجبات

بقليلالطائرةإقلاعقبيلحاصةحاويات!ىاطائرةاإلىالطعاميمقل

الجو.!يالطائرةتحليقأتاءاطركابوتقدم

!!--!--ا

-صيراج:ء!س!خ!ى-

؟في-يزغ!لمج!
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أحدثمنجوينقلطائرةستينبحواليالمؤسسةلتزويد

صدر،أم639عامفى.ألمجالهذافىالعاملةالطائرات

إلىالسعوديةالعربيةالجويةالخطوطبتحويلملكيمرسوم

.الخاصإدارتهامجلسلهاعامةمؤسسة

المرسومبموجبتأسست.القطريةالجويةالخطوط

إدارةتشكيلوأعيد،م7391لعام61رقمالأميري

عامفيالصادرالوزاريالقراربموجبالمدنيالطيران

وتنظيمالمدنىالطيرانعلىللإشرافوذلكأم989

كليةمنالقطريينالطلابعشراتتخريجتم.شؤونه

الخليج.لدولالمدنىالطيران

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كانتاسالطائرة

المطارلطيرانا

وجودبعدماششهرتمناطقاقيصكرص!خطوط

بينالأرضحوأطالساكنالهواءمننطاقانيمتدفيها.رياح

تقريبا.جنوبا053وشمالآ053عرضخطي

نفوقبسبباسمهااكتسبتالمناطقهذهتكونوربما

تتأخركانتالتيالسفنعلىالخيولمنكبيرةأعدأد

منأتىقدالاسميكونربماأو،الرياحوجودلعدم،هناك

لالأنههناكالرياحعلىأطلق،أسبانيملاحيمصطلح

خطوطتقع.الفرسمثلذلكفىومتلهابهاالتنبؤيمكن

الغربيةوالرياحالتجاريةالرياحنطاقيبينالخيلعرض

الأمطارقليلةالمناطقعلىأيضماالاسمهذايطلق.السائدة

جنوبا.43و.شمال!525العرضخطيبن

فابدرا!الخطوطعدميعنى.عكلم،افط

شعخصيته.حولمعلوماتعلىللحصولللإنساناليدوي

الخطدراسةيصنفونالعلماءغالبيةأنمنالرغموعلى

قارةفيانتشرتممارسعاتهفإن،زائفعلمأنهعلىاليدوي

وهولندا،وألمانيا،وفرنسا،بلجيكا،فيوخاصةأوروبا،

إلىالتجاريةالمؤسساتمنكثيرويعتمدوسويسرا.

بتعييناتيختصفيمااليدويالخطدارسياستشارة

البحوث)مدرسةأمريكيةجامعةوتقومبها.العاملين

العلمهذابتدرلس(نيويوركمدينةفىالجديدةالاجتماعية

.جادةمساعدةتشخيصيةمادةأنهعلى

فعلى.صحيحةأليدويالخطدراسةمبادئوبعض

والتوتر،،السنوكبر،بالمرضيتأثراليدخط،المثالسبيل

الرئيسيةاليدويالخطدأرسيمزاعممنالكثيرولكن

علماءيزعم،المثالممبيلفعلى.العلميالإثباتإلىتفتقر

أعلىإلىتصمعدالتىالخطوطأناليدويالخطدراسة

إلىتشيرأسفلإلىتنحدرالتيوتلك،الحماسإلىتشير

بينالعلاقةالعلميينالباحثينمنقليلدرسوقد.الجبن

عملهمتمييزالمهمومن.والشخصيةاليدويالكتابةخط

الذينالخطعلمدارسيغالبيةبهيقومالذيذلكعن

علمدارسيمنكثيرحص!وقد.بهمالجمهورتحصل

ذاتغيرمعاهدمنمؤهلاتهمعلىللناسالمعروفينالخط

وسمية.مكانة

النفسيةالناحيةمنالخطعلمدراسةتأسعستوقد

عشر.التاسعالقرنأواخرفيأوروبا،قارةفيالجادة

علىاختبارابينيهألفردالفرنسيالنفسيالعالموأجرق

نماذجبينالتمييزمنهمطلب.الخطعلمدارسيمنسبعة

الذكاء،منعاليةدرجةعلىالرجالمنلعددخطوط

الخطعلمدارسيكلأجادوقد.عاديينلاخرينونماذج

منهمواحدسجلوقد.منهممتوقعاكانمماأكبربدرجة

العشرين،القرنمنالخمسينياتوفي.الحالاتمن29%

الخطوطفائدةلورياألكسندرالروسيالنفسعالمدرس

أغلبولكن.الدماغإصاباتموضعلتحديداليدوية

بينالدقيقةالعلاقاتتثبتالتيالأخرىالدراسات

علمدارسويزعموالتيالكتابةوطريقةالبشريةالشخصية

سلبية.نتائجعنأسفرتوجودهاالخط

علمدارسيمزاعمعلىالدلائلقلةمنالرغموعلى

خطدراسةيعدونالنفعي!علماءمنكثيرافإن،الخطوط

عدةتضمنتوقد،مفيدةتشخيصيةأداةاليدويةالكتابة

حول،مناقشات،الفنيةالمشروعاتحولنفسيةمصادو

تختبرالفنيةالأدواتوهذه.اليدويالخطدراسةعلم

المريضشخصيةحولمعلوماتعلىتحتويالتيالمناهج

حولها.مباشرةأسئلةتوجيهدون

دراسةعلمفىرسميعملتصريحأوروبافيويوجد

دراسةبرامجتدرسهناكالجامعاتمنوالعديد.الخطوط

لدراساتالباحثينمنالعديددعىوقد.اجدويأالخط

علمأنإلىيشيرالبحثولكن.المجالهذافىدقيقةعلمية

فىمحددةقيمةعلىيحتويربمااليدويالخطدراسة

.والأخلاقوالصحة،الشخصيةدراسةمجال

الاختباراتعلىأيضاالخطوطعلممصطلحو!دل

الخطوطخبراءويحذقالتزوير.لكشف،للخطوطالعلمية

علممنالنوعهذا،المحاكمفيبشهاداتهملدلونالذين

.اجدوياالخط

يصنعهاأشكالالحاسوبورسومخطوط

كماوالمتحركةالتوضيحيةالرسوموتشملالحاسوب

ترسمالتيالويقةوتعرف.جذاالواقعيةالصورتشمل

وتظللهاوتلونهاالأشكالالحاسوبأجهزةبوساطتها

الحاسوبرسومأنوالوا!.الحاسوبرسومباسموتحولها
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أجة.وشعابس!هـعةألمعلوماتافهماررعرصتحميعمنتم!صنا

وا!ملياتالأشياءصورااضاتخرخالحاصعوبرسومأنثما

عمليةأرالجزيءباطمثللرؤيتخا،أخرىومميلةنملكلا

أسود.ثقبفي

مجالاتفيعديدةا!شعمالاتالحاسوبوشلمعوم

حرائصأمنمبيعاتهاالمتركاتتتاححيث،واسعةمختلفة

رسوموتساعد.الحاسوبأ-هـةبرسمهاتقوموصور

واختبارعملىشياهثندس!تأضخطيطيةاا!سوب

رهـات.أ!اأواأحسياراتامثلبمشحاتالخاصةالتصميمات

الأبعاداذاتالمبانيشصميماتيةرؤعلىتساعدهم!صما

الحاسوبمرسوأعلماءاويستعملى.زاويةأيةمنالثلاثية

أطق!ماأجهزةأضعق!أر،جديدةعقاقيرجزيئاتأضصعميم

.المجراتت!صدصيفيةضصفا!النظرياتأ،ختبارأو

الجسبمالأجزاءبالحاسوباهأحوذةالصورالأطباءاويستعمل

،الأخرىاوالاضطرالاتالأوراماموتحعأضحديد،أسداخليا

الحاسوبي.المقطعىالتصوير:انف!إ.العلاخايقررروأحي

وفيأيضا،الفنفيالحاسوبرسومتسعتعملكما

فيالحاصةالمؤثراتوبعضالتحركةالرسومأفلامإنتاخ

أغيديو.اأحابأفيتمشعملكما،الأفلاما

ححير،الحاسو!شاشبةعلىتظهرالحاسوبر!عومو

أضقصأامنأ،!آمنالشاشةوتت!صنالتلفاز.شاشةتشبه

المكونهالنقطأوالصورةعناصرتمسمىأ!حعراأمخةبا

صأخف!!بامفردةنقصااشىأنيمكنكهنا،وص.للصورة

.الحاسوبشالثمةعلىأتفهرالأحرهـانتياإلىقرب

المصباحمث!!وتعتيمهانقطةح!!إضاءةالحاسوبويستصئ!

والاتخادات.نموذخعم!!أج!!منوذلك،ال!ئهربائي

نريدها.صورةأيةاخاتخرجأنيمكنأطمقاطالختلفة

لركامعيستطير،فرايهالتسمىمعقدةهندسيةأشكالباستخدام

الحماللشمهاكتي-االححاهده-ممااأش!صاالحاسوهـالت!صاررعوم

ا!ععطمة.عرلأش!طلثاالطبحعةياطرحودد

.بالحاسوبالصوررسم

أصحا!تمحنالحواسيبأر!يصت!!ححيحيةانتوماشسوهده

لاالسيارةهدهمتا!وتقوممها.إشاحهمتصميماتلمحح!!ص!ا!ساكع

.حطواتفىالعخا"ءة11تأحد5-.مما!!اء11!تا- لي-!محلثا!مورر!ء!!

هيئةعلىللسبارةتحطيطاشكالأالحاسو!كأس!،الأولىالخطوةفي

.!ااخفو!ش!ء

لكيالحطو!اب!تاضباالثراعاتالحاصو!بماذالثاية،الخطوةفى

.للسيارةالحارحيأحسطر!ايدوحيروجوص!!

والالح!ططتالظلاأ!رالألوانا!الحاسوييص،الثالثةالخطوةفى

واقعية.صورةأجصحالأضواح!وا
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تفعل.بمايخبرهابرنام!إلىالحواسيبجميعوتحتاج

شاشةعلىالرسميوجهللرسومالحاسوببرنامجفإنوهنا،

ينسخقدأوبنفسهالصورةالبرنامجيصنعوقد.الحاسوب

الجزيئاتيرسمالذيفالبرنامجآخر.مصدرمنصورة

الجزجب،البناءتصفالقىالمعادلاتبحليبدأقدمثلا،

شكلعرضفيالحلوليعستعملأنعندئذويستطيع

يحولقد،ينعمئصورةالذيالبرنامجولكنالجزيء.

توجهعندئذ،أولأ.أرقامقائمةإلىالصورةعلىالنقط

يطفئها.أويضيئهاأخياالنقطإلىالحاسوبالأرقام

.الحاسوب:أيضاانظر

-أ565أهـ،280)173البحرأبو،الخطي

ابنناصربنحسنبنمحمدبنجعفرالبحرأبوأم(.961

الخليجمنطقةشعراءأشهرمن،بالخطيالشهيرعبدالإمام

تعليمه.تلقىوفيها،القطفقرىإحدىبالتويولد.العربي

حياتهأيامأخرياتفيرحلثم،والبحرينالقطفبينوتردد

وفي،الزمنمنفترةشيرأزمدينةفيأقامحيث،إيرأنإلى

بهاءالشيخالكشكولكتاببمؤلفالتقىأصفهانمدينة

الشعرية،بقدراتهأعجبالذيبالبهائيالمعروفالعامليالدين

وقد.ونبوغهتفوقهأظهرتشعريةمساجلاتبينهماوجرت

بأزمةآخذاإلاأراكلا،"!لعمريقائلا:بذلكالبهائىلهشهد

الألفاظكأنحيث،أردتحيثتقودهااللسن،أوابد

الانثيالعلىتتغايروالمعاني،لسانكإلىالتسابقعلىتتحاسد

علىالشيغالبدرينأنوارمؤلفعنهوقال.لملمجنانكإلى

المفلقين،والشعراء،الكاملينالأدباء"!من:البحرانيالبلادي

".عليهغلبالشعرأنإلاأيضا،العلومفييدوله

تلميذهالغنويمحمدبنالحسنحياتهفىجمديوانه

حسينبنعبدالجباربنجعفرالشريفبأمر،وراويته

العامل!الأمينمحسنالسيدذلكذكر.المولممويالعلوي

الشعريةالخطيآثاربتتبععنيوممن.الشيعةأعيانكتابهفي

عضو،الهاشميالحسينبنعليبنالخطيبوجمعها

فيديوانهبطعقامالذي،الأشرفبالنجفالأدبيةالجمعية

النسخأثرىبأنهانسختهوصفوقدهـ،أ373عامإيران

سعيدأحمدعليوأورد.والضبطالتمامحيثمن

الشعرديوانكتابهفىالخطىشعرمننماذج)أدونيس(

تناولوقد،والعفويةبالسهولةالخطيشعريتميز.العربي

.عصرهفيالشائعةالشعريةالأغراضمنكثيراشعرهفي

-2001هـ،)293-463البغداديالخطيب

بنأحمدبنثابتبنعليبنأحمدأبوبكر،ام(.710

الحفاظوخاتمة،أضصانيفأصاحب،البغداديمهدي

.المحدثالناقد،الحافظ،المفتيالعلامةالإمام

المحاملي،الحسنبأبىتفقهببغداد،وتوفينشأ

الأعيانآخر،الشافعيةكبارمنكان.الطيبأبيوبالقاضي

عللهفىوتفننا،للحديثوضبطاوإتقاناوحفظا،،معرفة

ومنكره،وفرده،وغريبهبصحيحهوعلما،وأسانيده

فيهقال.مثلهالدارقطنيبعدببغداديكنولم،ومووحه

يشبهالخطيبأبوبكر:الفقيهالشيرازيأبوإسحاقالشيخ

مرضولما.وحفظهالحديثمعرفةفيونظرائهبالدارقطني

البر،وجوهفيمالهجميعوفرق،كتبهوقفالأخيرمرضه

عارفااللهجةفصيحكان.والحديثالعلمآهلوعلى

قال.والتأليفبالمطالعةولوعاالشعر،يقول،بالأدب

مصنفاته:ومنمصنفا.56للخطب:السمعانىأبوسعد

لأخلاقالجامع،الروايةعلمفيالكفايةبغدادبمتاريخ

أصحابشرفبموالمفترقالمتفقبمالسامعوآدابالراوي

الراويينوفاةبينماتباعدفيواللاحقالسابق،الحديث

وغيرها.الموف!حواحدبملشيخعن

محمدأم(.594-؟هـ،109-؟)رادهخطيب

حنفي،فقيه.زادهبخطيبالمشهورالدينتاجابن

إبراهيمبنالدينتاجوالدهعلىدرس.أصولي،المذهب

كثيرونعنهواخذ،الطوسىالدينعلاءوعلىالخطيب

نشرسبيلفيارتحل.الفناريجلبيالدينمحيىمنهم

بالقسططينيةبالتدريسواشمتغل.والرومفارسفيالعلم

بها.القضاءوولي

شرحأوائلعلىحاشيةالجهاد؟فضائل:مؤلفاتهمن

علىالسيدحاشيةعلىحاشيةبمالشريعةدصدرالوقاية

.الأصولفيالحاجبابنمختصرشرحعلى

الدين.شمس،الشربينيانظر:.الشربيليالخطيب

هـ،776-)713الدينلسان،الخطيبابن

بنمحمدبنالدينسمانعبداللهأبوأم(.1313-374

سياسي،الأندلسأعلاممن.السلمانيسعيدبنعبدالله

موسوعيوعالمومؤرخوزجالووشاحوشاصهـوكاتب

الأخير.قرنهافيالأندلسرجالاتأبرزمنيعد،المعرفة

الاندلس.فيالإسلاميةالحفمارةبمالأندلسانظر:

يتصلتعليماتلقىكما،صغرهفيالقرآنحفظ

إلىالعلمطلبفيرحلثم.والإسلاميةالعربيةبالدراسات

أميرهودبابنأمرهآخراتصلحيثالأندلسيةالمدنبعض

منصبىبينفجمعشماطبةفىقاضياعينهالذيمرممية

عينالذيعمهخلفههودابنوفاةوبعد.والكتابةالقضاء

الخطيب.بابنالحالفتبدلله،كاتئاعميرةابن

الحجاجابنبالسلطانالخطبابنأسباباتصلتثم

إلىوضمهبشعرهفأعجبالأحمربنىسلاطينأعظم
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فىوظل،ال!صتابديوانرئاسةعلىعينهثمخدمتهديوان

السلطادبنباللهالغنيالحكمتولىعندماالديوانرئاسة

إلىوالتجأباللهالغنيضدالثورةنشبتولما،الحجاجابن

هـ،076مشةبالمغرببفاسالمرينيعنانأبيالسلطان

فييتجولوظلالبلادتلكإلىالخطيبابنصحبه

لعرشهسلطانهعادولما.السيامميةبأجوائهامتصلاأرجائها

ولقبهالأمرإليهووكلإليهالخطيبابن،استدعى،بغرناطة

والقلم.السيفالوزارتينبذي

غرناطةفيحولهمنتحاكوالمؤامراتالدسائسأخذت

أ،استقبافأحسنالمرينيعبدالعزيزفاسسلطانإلىفتوجه

أطهباالغنيعندأسهدسواخصومهولكن.نزلهوأكرم

غزوعلىفاسسلطانيحرضالخطيبابنأنوأوهموه

منوطلبوالالزندقةرموهكما.إليهغرناطةوضمالأندلس

لهم.يسلمهأنعبدالعزيزالسلطان

الخطبابنببراءةمؤمناعبدالعزيزالسلطانوكان

بعدولكن.غرناطةلطلبيستجبفلمعقيدتهوسلامة

ابنفسجنفاسفيالأموراضوبت.السلطانوفاة

رمتهأصسلطانامجلمه!فىمحاكمةلهوعقدتالخطيب

فىخنقابقتلهالأمروانتهىالزندقةأخطرهاكثيرةبتهم

مأساوية.نهإيةحياتهفانتهت،بجثتهمثلثمالسجن

والكتيبةبمغرناطةأخبارفيالإحاطة:مؤلفاتهأه!امن

واللججالفاخرةالدرر؟الثامنةالمائةشعراءفىالكامنة

كناسةوالشعربمالسحر،التوشيحجيشبمالزاخرة

ذلك،وغيرالناصريةالدولةفيالبدريةاللمحةبمالدكان

وموشحاته.شعرهديوأنبجانب

الشبيهةالشفويةالفصيدةمننباتالسددةحص

أرجوانيولونهاالرائعةالبريةالزهورمنوهي.بالخف

وأمري!صاوأورولاآسياغاباتفيالنباتوينمو.خفيف

في!صنالزهرةبتلاتأحدويتضخم.الرطبةالشمالية

وهذا.بالشفةمايسمى

يجعلالذيهوالتكوين

وفي.الخفتشبهالزهرة

الشماليةأمريكاأجزاءبعض

باسمالزهرةهذهتعرف

موكاسين.زهرة

الورديةالسيدةولخف

،كبيرةبيضاءأزهارالبيضاء

رائعة.أرجوانيةورديةوشفاه

السعيدةخفولزهرة

شمعيةصفراءأزهارالصفراء،

.السيدةخفزهرةالبتلاتوتلتوي.جميلة

الوردية،السيدةخفوزهرة.لولبيبشكلأصلزهرةالتيجانية

إدوارد(.الأمير)جزيرةالكنديللإقليمالمحليةالزهرةهى

وأوراقحمراءبعروقمخمليةبيضاءأوورديةشفةوللأزهار

فيالبيضاءالصغيرةالسيدةخفزهرةوتسمو.بنيةخضراء

بعضتسىكماوأحراشها.بالمستنقعاتالرطبةالأماكن

فيوتنموأيضا،السيدةخف،الاستوائيةالسحلبيةالأزهار

آسيا.وفيوجنوبها،أمريكاشمال

لأركيد.ا:أيضانظرا

ام(.138-5801هـ،533-045)خفاجةابن

الأندلسي،خفاجةبنعبداللهبنالفتحأبىبنإبراهيم

القرنينفيالأندلسينالشعراءأعلاممن.إسحاقأبايكنى

شرقىضمقربجزيرةولد.الهجريينوالسادسالخامس

وقد،وشيخوختهشمبابهمعظمقضىوفيهاالأندل!س،

شاعريته.فيأثراالجميلةالطبيعيةبمناظرهاالجزيرةتركق

الأندلس.فيالإسلاميةالحفارة؟الأندلسانظر:

منوالدهوكاناليسار،منجانبعلىأسرةفىنشأ

كانضيعةبسببالعيع!منسعةشيفعالق،المدينةأعيان

نألهسمحتمواتيةظروفخفاجةلابنوتهيأتيمتلكها.

العلماء.ويخالطالعلمايطلب

سكسبلمالنفسنزيهوكانممتازا،وكاتباشاعراكان

مظهرهفيبالتأنقعرفالرفد.رجاح!يمتدحولم،بشعره

قط.يتزوجولمبعمليشتغللم،ومطعمه

فيالمقريوصفهكماوشاعرهاالأندل!م!أديبويعد

مولعالألفاظأنيقالشعر،رقيقوهو.الطيبنفحكتابه

والمعنوية.اللفظيةبمحسناته،البديعبأصباغ

حتىفيها،الناسأسبقوكان،الطبيعةبوصفتفرد

جميعفيالطيعةرافقتهوقد.بالجنانالأندلسأهللقبه

شخصإلىيتحدثكماإليهايتحدثفهو؟شعرهأغراض

وحركة.حياةذي

خطتهوكتب،حياتهفيبنفسهديوانهخفاجةابنجمع

النقدية.آرأئهمنوطرفاأسديواناجمعفيمنهجهفيهاأبانالتي

أسلوبهعنتشف،نثريةبمقدماتالقصائدلبعضقدموقد

الكتابة.فىالفريدةوطريقتهالرصينالشري

الترفمرحلةأولاهما:حياتهفيبمرحلتينخفاجةابنمر

النضج،مرحلةوالأخرىالملذاتفيوالإغراقوالشباب

أعادولذلكمرضيا،خوفاالموتمنوالخوفالحياةوتوجصر

.والغفرانالعفواللهسائلاالأولىقصائدهبعضفىالن!

كانتوإن،المعروفةأغراضهمختلففىالشعركتب

هذهأقلالمدحفإن،ديوانهعلىالغالبةهيالطبيعةأوصاف

!ولهماالموتورؤيةالرثاءأنكما.شعرهفيالأغراض

خفاجة.ابننفسفيخاص
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وهي،الجبلوصفقصيدةشهرةقصائدهأكثرمن

كيفخلالهامنويصور.والحياةللموترؤلمجهعنتشف

والفناء،الموتوشمنىبقائهلطولالسأميحسالجبلأن

ويتمنىالموتيخشى-خفاجةابن-الإنسانأنحينعلى

الأمنيتين.تحقيقإلىلاسبيلأنإلىويخلصوالبقاء.الخلود

وملإوع.محققوديوانه،سنةوثمابنأرلغعنتوفي

-ا030هـ،466-)422سنانابنالخفاجى،

مشانبنسعيدبنمحمدبنعبداللهأبومحمدأم(.730

وناقدشماعروهو،الخامسالقرنعلماءمن.الخفاجى

كانواالذينخفاجةبنيمن،البلاغةعلمفيورائد

العلمأخذأشرافها.منأبوهوكان،حلبيسكنون

أبوفيهوأثرواعنهمأخدوممن،عصرهعلماءعنوالأدب

.المعريلعلاءا

بأبيفاتصل،والولايةالرئاسةإليتطلعتعليمهأنهىلما

حلبلأميروزيراوكان،النحاسبنالحسنبنمحمدنصر

فولاه،عندهفنفعه،مرداسبنصالحبننصربنمحمود

عندبهيقفلمطموحهلكن،حلبقلاعمنعزأزقلعةإمرة

عصافشق.القلعةهذهإمرةمنأكثرماهوفطلبالحد،هذا

هذأفعمدنصر،بنمحمودالأميرعلىالتمردوأعلنالطاعة

،وولاهوثقهالذيالنحاسبنمحمدنصرأبيإلىالأخير

ممامعه،تجدلمالمحاولةلكنالطاعةإلىويرجعهعليهليؤثر

دون،فماتلهالسمودسعليهالاحتيالإلىنصربأبىحدا

طموحاته.منشيئايحققأن

سركتابهإلىالعربيالنقدتاريخفيشهرتهترجع

إلىالأدبيةالسماتيرجعأنفيهحاولالذيالفصاحة

التراثمستلهماالفصاحةهذهمناحيويبحث،الفصاحة

ماشصلإلىالفصاحةمباحثفوزع،للمتقدمينالنقدي

بالمعاني،ومايتصل،مركبةبهالمجصلومامفردةبالألفاظ

هذهفيواجتهاداتومأثوراتمعلوماتمنمالديهووزع

التعرففىطريقةالبلاغةدارسواستنهديهوعلى.الأقسام

كمافيها،المعانىدراسةاستبعدواوإن،الفصاحةعلى

الفصاحةتتقاربحينففياخربمأمرفيعنهاختلفوا

الفصاحةلتصبح،عندهمتفترقانفإنهما،عندهوالبلاغة

جعلعلىمعهأتفقواوإنبمالبلاغةلتحقيقأولياشرطا

البلاغةوصلاحيةالألفاظعلىمقصوراوصفاالفصاحة

والمعاني.الألفاظلوصف

ومتكلم.وناقد،مطبوعديوانولهشاعروالخفاجي

النظمبينالحكمالإعجاز،فيالصرفةأيضامؤلفاتهومن

رؤيةفيكتاب،الدينأصولفيالمتكلمينعبارةوالنثربم

.منثورةحكمبمالفروضفىكتاببمالهلال

علم.،البديعبمعلم،المعانيعلم،،البيانأيضا:انظر

الحيوانوهوالوطواطأيضاعليهويطلقالخفاش

أجسامتغطىيطير.يستطئأنالذيالوحيدالثدي

.ومرنناعمبجلدمغطاةالأجنحةأنكمابالفرأءالخفافيش

المهجورةوالأبنيةالكهوففيالخفافيشأنواعمعظمتعي!

علىالأنواعبعضتعيشكما.الأخرىالمظلمةالأماكنأو

،كثيرةمناطقفيشائعةغيرالخفافي!شأنويبدوالشجر.

فقطمنهاوتخرجالمظلمةالأماكنفيتسكنإنهاحيث

الخفافيشراحةفترةفىويلاحظ.نياموالناسالليلأثناء

قدميها.منمعلقةتكونأنها

تعيع!وهي.الخفافيشمننوعا059منأكثريوجد

الشمالىالقطبعداماالعالمأنحاءجميعفي

القطبحولتقعمأهولةغيرقارةوهيوأنتاركتيكا،

المناطقفيأوكارهاالخفافيع!أنواعمعظموتبني.الجنوبي

.العامطوالالطعامشوافرحيث،الاستوائية

خاطئةأموراالطويلتاريخهعبرالإنساناعتقدوقد

التعبيرذلكأمثلةومن.الخفافيمشحولوخرأفاتووهمية

صحيحة،غيرأصعبارةافهذه".كالخفاش"أعمىالقائل

بهيرىالذينفسهبالقدرترىكلهاالخفافيعقإنحيث

الفراشبقةتحملالخفافيشبأنوالاعتقاد.الإنسان

حيثأيضا،صحيحغيراعتقادالإنسانشعرفىوتتشابك

عنبعيداالخفافيشتطر.بالجبنتتصمفالخفافيشإن

.حجرةفىنفسهاوجدتإذاالليلأثناءالنافذة

إلا.الخفافيشيخافونالغربيةالبلادشعوبمنوكثير

الفنانينمنكثيراإنحيث،واليابانالصعينفيمحبوبةأنها

والسعادةالطيبللحظكرموزالخفافيم!وصفواالشرقيين

الدائمة.والحياة

ولكن.للإنسانضارةغيرالخفافيشأنواعومعظم

شمالفيوخصوصاالكلبداءتسببالخفافيم!بعض

بلمسها.هناكيسمحفلاالسببولهذاأمريكا،وجنوبى

لذلك،،الحشراتمنكبيرةبأعدادالخفافيمقتتغذى

فإن،ذلكإلىبالإضافة.للإنسانجليلةخدمةتقدمف!

كمخصبتحاريةقيمةلهاالخفاش)فضلات(فىرق

أوكارابعيدةأزمنةمنذالكهوفبعضكانت.للأرض

هذهمنكبيرةكمياتفيهاترسبتحيث،للخفافيش

.الفضلات

الخفاشجسم

والحجم،الخارجيالمظهرفىالخفافيشأنواعتختلف

تكونربماالطلقالهواءفيتعيمقالتيالخفافيمشإنحيث

المظلمةالمناطقفيتعيشالتىأما،زاهيةوعروماتهاألوانها

بني،أسود،فرائهالونفإن،المكشوفةغيروالأماكن

علىالطائرةالثعالباسمويطلقأصفر.أوأحمر،رمادي
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يثيرالطائرالخفالتقمنظر

منكتيرنفوسفىالدعر

لدلك.ضرورةدونماالناس

للناسيسم!لا!الحعاش!

أقلإلاوالمحاصي!ى

هذهإنللالأضرار،

بالطرانالحميرةالحيوالات

طريقعنالالرتساعد

!مكبيرةأعداداضهاما

.المدمرةالجرات

)وهىالجناحباعلأنتمتازالتىالحجماال!جيرةالخفافيش

!ترأالأيسر(الجناحوأقصىالأيمناالجناحأقصىبينالمسافة

لحجممساوياتقريباي!صنالجسمحجماوأن،أم،ءمن

الخفاشيشرأنواعأصغرتايلاندفيويوجد.الحمامجسم

حصحجمالخفاشهذاوحجم،المسم!ابأنفهاتمتازالتي

ورنأنويلاحظ.جم2-51.حواليويزنالنحلة

باعوأنجم04-5ب!تمايتراوحالخفافيعقأنواعمعظم

سما.0203بينمايتراوخالجناح

فىالموجودذلكالخفاشفيالعظميالهيكللشبه

ذاتأيدلهالخفاشفإن،أضديياتافيهووكما.التدييات

التنفسمعدلويختلف.أيضاأصالغذاتوأقدامأصابع

كثيراالخفاشرفيالجسمحرارةودرجةالقلبوضربات

إلىيرجعالاختلافهذا.الأخرىالثديياتفىهوعما

له.المحيصهآالبيئةحرارةدرجةوإلىالخفاش!،نشاطدرجة

فترةأثماءالجسمحرارةدرجةفإن،الأنواعبعضوفي

فيهايعيشاختيالبيئةحرارةدرجةتقريباتساويالراحة

.الخفاش

الأنواعب!تكثيراوالرأسالوحهيختلف!.الرأس

الرأسيأخد،الخفافيشبعضففي.الخفافيشمنالختلفة

يكونالآخر،البعضوفي.الحلبأوالصغيرالدبشكل

الجلدمنثنياتتوحد،الأنواعبعضوفيمفلطحا.الوجه

الورقي،الأنفعليهايطلقلذلك.الأنف!علىموجودة

أحمميف.اأوالحربةرأسكبيرحدإلىيشابهالأنفىهذا

إيجادفيتساعدهاجيدةالخفافيششياكشموحاسة

ومأواها.طعامها

علىتساعدوحادةصغيرةأسنانأ!االخفافيشمعظهم

كبيرةبسرعةالطعامالخفافيشوتهضم.المعاماتقطيع

يساعدالعسريعالهضمهذا.الأخرىبالثديياتبالمقارنة

.الطيرانأتناءالزائدالوزنتجنبعلىالخفاش

مقامالخفاشأيديتقوم.والأرجلالأجنحة

.المرنالأجنحةجلدالطهويلةأصابعهوتدعم،جناحيه

عبارةوالثالثالثانيوالأصبعوالأماميالعلويوالذراع

والخامصرالرابعالأصبعأما.للجناحالأماميةالحافةعن

للخفالقالعظميالهيكل

ا!!ص،؟-اأعدلساا--أاحصبدا

،4!كأ!*-الأ؟صا؟،بر

يايا11،70،!1/كاغ%

!ا،لم!إ/لم.//!إ-1أ،ا،ايخجبما1بر/برالم،،!3

لم/لم3،برنرا؟اسنر،قيلا-،11،

س/بر،أ--7،+ء!لم"ا!لا\،لا،ا،!،

//لم%؟بربر%1اإ)برسصحر!-!حا**!كاطا!*-بم-ا3أ(%!أ1\لأ*في

)الأغ\!لا،7س--أهـ+6،(ممي--بر،،-لم

اية7أ-7-حمبمس-ء؟.كالم/سإؤأ!--.ر*اأبم!3لار--!هاطرثاآ

الىصسئأ!!أإ!!7،لسمب
9اا/أ

الرجمبمعءالمثحار،

ا!ا!ا
اي!

اررص!حعا!ورماررليااحلوبا
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منالداخليةالحافةوتمتدللجناحمساعدةدعامةفهما

حتىالأرج!!طولوعلىالجسمبجانبلأسعفلالجناح

.والقدمالكاحل

فأنواعآخر.إلىنوعمنالخفالث!أجنحةطوليختلف!

الضيقة.أطويلةابأجنحتهاتمتازالحركةالخفيفةالخفافيش

تحونواحدمكانفيتحومأوترفرفأضياالأنواعبعض

الخفاش!لحجماالقياسومعيار.وعريضةقصيرةأجنحتها

أنواعوتستطئلعض.الأماميالذراعبطولعنهيعبر

يقطعمعظمهاول!شكماس42بسرعةالطيرانالخفافيش

.اسك!ا13-8مسافة

منهاكثيرةوأنواع.ضعيفةأرج!!أ!االخفافيشبعض

يثنيوبعضهاللطيرانالأرج!!لينمتصلذي!!ذات

ول!ش.للمشيالأرجلواالأذرعويستخدملأعلىالأجنحةا

تستخدافهي.الإطلاقعلىتمشيلاالأنوابعض!

أصابمخمسقدموأمملأوكارها.فيلهالتتعلة!الأرجلا

علىالتعلقفيالحيوادتساعددائريةلشمبهابمخاذات

.باطمئنانوالصخورالصغيرةالأفرع

الخفاشحياة

تص!!جماعاتفيالخفافيشأنواعبعضيعيش

وبعضها.الأفرادامنملايينحتىأوالأفاإلىأعدادها

الخفافيشومعظم.صغيرةمجموعاتفيأووحيدايعيش

تقومفهيوحصذلكأوكارهافياليومأططوانائمةتظ!!

النهار.أثناءصغارهاترعىأووأجنحتهافرائهابتمشيط

تبدأ،الساعةبحوافيالليلأوالظلمةأوالغسقوقبل

.قصيرةلفتراتتطيرأودوائرفيالتحركفيالخفافيع!

وتتجهأوكارهامنالطيرانفيالخفافيشتبدأ،الغسقوعند

أنواعتأكل.غذائهاعنلتبحثالأرضس!إإلىمباشرة

خاصةمنطقةعنيبحثنوعو،الحشراتمنهاكثيرة

عنالخفافيشبعضفتبحث،الطعاممنمعينبصنف

فوقأوالكثيفةالغاباتفيأوالمكشوهشةالمناطةىفيغذائها

اكبرك.أسطح

الأكلمنكميةليلةك!!الخفافيشمنكثيرياكل

أماأوكارها،!يتسترلفهيولهذاوزنها.نصف!تساوي

غذاءهاتهضماأنبعدوالختلفةاللياليفيأوالنهارأثناء

الفجربزوغوقبلالأحيانبعضوفيجديد،منتأك!!فربما

.للنومالنهاريةأوكارهاإلىتعود

والقططالمفترسةأ!يور11مثل،قليلةأعداءأطخفافيش

عرسابنيفترس،الأحيانبعضوفي.والثعاب!توالبوم

ذأسكوالأرضاعلىأعداءهاالخفافيشوتتجنب.الخفافيش

أنواغلعضوتعيث!.المرتفعةالأماكنمنتتدلىبأن

سنة.25-15حواليالخفافيعق

الخفافيشبعضتعتمداتجاهها.الخفافيشتحددكيف

الطعامأضجداتحاههاعلىلتتعرفالشموحاسةؤيةأ13على

عناتجاههاعلىالخفافيع!بعضوتتعرف.المظلماللي!!في

الصموتيةالأصداءفهذه.الصدىواتباعالصوتإصدارطرية!

القصيرةاختردداتذاتالأصواتمنلسلا!ملنتيجةتحدث

وعنطيرانها.أثناءباستمرارالخفافيشتحدثهاالتيأجةوالعا

الاتجاهعلىالحيواناتتتعرف،الصوتيةالأصداءهذهطرية!

بأصداءالخاصةأمحمليةاهذه.المنمقةأفيللأهدافوالمسافة

ا!دى.موقعتحديدتسمىالصوت

موقعتحديدخاصيةيستخدمالخفافيشمننوع؟و

.الصيحاتمنمعينةطبيعةلهت!صنأنعلىيعم!!الصمدى

البشرية.الأذنتلتقصهاأأنمنأبعدالأصواتهذهمعظم

يستعملقدالخفالقأنالحيوانعلمعلماءبعضويعتقد

وأمع!تاتجاهفيالأصواتليحددالورقيالأنفأوأصشفاها

الصوتصدىوأنمثلا،حشرةتكونكأنمحددلهدف

الفريسةحركةعنمعلوماتللخفاشيعطهياطشرةمن

المسافة.وبعداتجاههاإنىبالإضافة

بالحشراتالخفافيشأنواعمنكثيريتغذىالغذاء.

إماالحشراتالخفا!قيصطادحيث،الليلألناءتليرأكطا

طيرانه.أثناءالأجنحةاأوالذيلغشاءأو،الفميقطرعن

،الكبيرةالحشراتالخفافيشمنكثيرةأنواختصنرس

وتوجد،الأرضعلىالموجودةالعناكبأوأ!قاربار

إماالماء،سطععلىمنالحشراتتلتقطأضهـىخفافبش

بعضتمسككما.الخالبطرلقعنأوالفمطريقعن

السحاليتأكلقليلةوأنواعبمخالبها.الأسماكالخفافيش

تأكلوأحياناالشجر،وضفادعالصغيرةوالطيورأغوارصروا

بدماءالدماءمصماصالخفاشويتغذى.الأخرىاالخفافيش

االلأخرى.االحيوانات

الاستوائيةالخفافيشمنمختلفةأنواعتتغذى

منواللقاحتجمإشحيقالأنواعهذهوبعض.بالنباتات

بها.تتغذىالتيتلمإلنباتاتالخفافيمشهذهومثلالأزهارا

وبذلكالفاكهةالاستوائيةالخفافيشبعضتأكا!وأيضا

لسقطوقد.أضباتاتامنكثيربذورانتشارعلىتسا!-

أثناءالخفافيشهذهفممنالأرضعلىالصغيرةالبذور

البذورذاتالفاكهةتجلبأنالممكنمنوالغذاء.تناولها

الفاكهة.أكلبعدأجذوراهذهوتسقطأوكارهاإلىالكبيرة

هذهفإنولهدا.الخفاشفضلاتفيالبذورتفس!عبوقد

أماكنفىوتنبتالزراعيةالترلةإلىتصعلأنيمكنالبذور

لاالرطبالطعامتأكلالتيالخفافيشأنويلاحظجديدء.

أنواعمنوكثيرالماء.منحبيرةكميةشربإلىتحتاج

صعطئلركةقربالطيرانأثناح!بلسانهاالماءتلعقالخفاشبش

نهير.أو
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منكثيريلجأ.والهجرةالشتوي)البيات(السبات

اسشتاء.اأثناءيهاجروبعضهاالشتويالسباتإلىالخفافيش

أغلةالغذاءوندرةالحرارةدرجاتلانخفاضنتيجةوذلك

المعتدا،المنضقةأوفيأحشتاء.افيكغذاءوالنباتاتالحشرات

تلجأأغطيت!ت(،اأ!دائرتينواالامعتوائيةالمنطقة)بين

المناطهتأوالكهوففيغالبااصشتوياالسباتإلىالخفافيش

الزائدالجسمادهنعلىالخفافيع!وتعيش.الصعخرية

الضتوي.السباتأثناءالصيثفأواخرخلالالمت!صن

عنللبحثإماالخريف!فيالخفافيشبعضتهاجر

أتصيرو.أسشتوياللسباتمناسبامكانالتجدأوالطعام

المناحامنيحميهامخاممباءغماألتجدطوللةلمسافات

فيتس!شا!الخفاشيعقمنوكثحر.القارسالشتوي

تقضيثمانفسهالم!صانفيصملهبأأصشتاءاتقضيالكهوف

ننسمخا.ثارالأوافيبأكملهالصيف

أسسباتاإلىالامحتوائيةالماطهتخفافيشتلحأولا

ي!صنانأمحذاءباوالإمدادالحرارةدرجةإنحيث،الشتوي

عنالعلماءعندقليلةالمعلوماتإن.السنةطوالمناسبين

الاسعتوائية.المنطقةخفافيشهجرة

الخفاشياتر،أنواعمنكثيرفي)التكاثر(.التناسل

لعضفيوأيضا.مختلفةمساكنوالإناثالدكورتشغل

مختلفةمناطة!فيوالإناثالذحصرتعيعقأنيمكن،الأنواع

نأويم!شقليلةأسابت!إلىيمتدالذيالتزاوجموسمأثناء

يعتمدوهداأصشتاءاأوالخريفالربئأوفص!!فييحدث

الممويةالحيواناتالأنثىاتبقىوقد.الخفافيشنوععلى

حاما،.تصبحأنقبلأشهرأعدةجسمهاداخ!!!رللذ

الحوام!!الحفافيعرتتركأنالربئيه!شموسموفي

للحضانةمستعمرةفيبعضهامعوتجتمعالمألوفةالمستعمرة

إلاثأنواعومعظماالصغار.وتنشئةأ!د!دةافيهاتتم

وبعضهاأ!احد.االعامفيواحدةمرةصغيراتلدالخفافيش

مسهاقليلةوأنواعالواحد،العامفيصمغيرانلديهيكونقد

واحد.وقتفيصغارأربعةحتىتلدقد

الحفاشوزنخمعرحوافيالمولودأ!معيراالخفاشيزن

الصغيرفإنهذاوعلىعشا،الخفافيشتبنيلاالشمو.مكتمل

بعفروفي.بمأواهأوبالأمعالقايكونأنلابدالمولود

.عديدةالأسابيعبالأميتشبثالصغيرالمرلودفإن،الأنواع

حيثمأواها،فيالخفافيم!منالأنوابعضصغارتمكث

تحتضن.مجموعاتمعأوالعخورعلىبمفردهاتتعلق

شهور.3إلىأمنصغارهاالخفافيشأنواعمعظم

الخفافيشأنواع

تأكلالتيالخفافيشعلىتطلة!الطائرةالثعالب

وآلحميا.إفريقيافيالا!شوائيةالمناطقفيوتوجد.الفاكهة

بالرحيقيتغذىبعضهاول!شالفاكهةعلىتعيشوهي

الضوءفيجيدةتتمئبرؤيةوكبيرةأع!توأ!ا.واللقاح

منال!حرىبال!نواعبالمقارنةوذلك،الضعيف

فىبعضهايعيعق.قويةلديهاالشموحاسة.الخفافيمش

علىبالضجيجمفعمةمعسكراتفيأوجماعات

منالمظلمةالأجزاءفييعيشالاخروالبعضالأشجار

الثعالبوتشم!الصخور،تحتمدلاةت!صنأوالكهوف

يكونقدبعضهاولكنالحجمالكبيرةالخفافيشالطائرة

برحيقتتغذىالتيالخفافيشوخصوصاجداصغيرا

االلأزهار.ا

طويلذيلأ!اا!شثنائيةبصفةوهيالفأرذيلخفافيش

وشبهالحارةالمناطقفيالخفافيعقهذهوتعيش.ودصيق

وتسكنالحشراتوتأكلالجنوبيةوآلممياإفريقيامنالحارة

الأبنية.اوأححموثافي

فيوتوجدلالحشراتتتغذىالذيولفغمدةخفافيش

شيجزئيامحصوراالقصيرذيلهاوي!صنالاستوائيةالمناطق

منالذيلفيوتبرزبالأرجليرتبطأسذياأطهيراناغشاء

خفافيشالذيولمغمدةالخفافيشوتشمل.أحلوياالسطح

الجناحغشاءفيغدةعلىتحتوياشتيالجضاحكيس

الرماديأوالأبيضاللونذاتالشبحوخفافيش

الأبيض.

الحفاسياث!معظمتقضي.سقلوبو!معليمتداجةجاثمةخفافيت!

ئرةالطالثعالبحفافيث!تجت!ا.الوصعهداعلىراحةفيالمهارساعات

والمباني.الك!!ديالحماليمقمعف!أتجتمارالأشحار،اعلىعادة
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يعتبرغالباوهوتايلاندفييوجدالخنزيرأنفخفاش

تموقد.الثد!اتأنواعأصغرومنالخفافي!شأنواعأصغر

الخنزيرأنفويشبهمفلطحوأنفهأم739عاماكتشافه

النخيلأشجارقممحوليحوموهوجدا،كبيرتانوأذناه

والعناكب.بالذبابويتغذى

امسيا.وجنوبيإفريقيافيتعيشالمشقوقالوجهخفافيش

وتتباينكبيرتينوبأذنينالوجهأسفلأخدودبوجودوتمتاز

الضاربالبنياللونإلىالأحمرالبرتقالىاللونمنألوأنها

والعناكببالحشرأتوتتغذى،الرماديأوللحمرة

.العقاربوكذلك

آلحسياوجنوبيإفريقيافيتوجدللدماءمصاصةخفافيش

الدماء.مصاصالخفالتقانظر:وأسترأليا.

وإفريقيااسيا:فيتوجدالحصانحدوةخفافيش

شعكليأخذالذيالمعقدبالأنفتمتازوأوروبا.وأستراليا

ونتوءاتثنياتووجود،الورقىالأنفعلىالحصانحدوة

فيوأوكارهابالحشراتالخفافيشهذهوتتغذى.كثيرة

فصلفيالشتويالبياتالخفافيشوتدخل.الكهوف

.الحرارةالمعتدلةالمناطقفيوذلكالشتاء

فيتوجدالورقيالأنفذاتالقديمالعالمخفافلش

المعتدلة.المناطقإلىتصلولاوأسترالياآلممياجنوبإفريقيا،

بسيطاختلافعلىالحصانحدوةخفافيع!تشبهوهي

معقدايكونالأحيانبعضفيإنهحيث،الورقيالأنففي

وأوكارهاالحشراتالخفافيشهذهتأكل.ورقيةزوائدبهأو

.الكهوففي

الشماليوالجزءأمريكاوسطفىتوجدالبلدغخفافيش

وهى.منتفخةسميكةبشفاهوتمتازالجنوبيةأمريكامن

ايبر!نبقدمصيمتازالذيالصيادخفاليتقتشمل

الموجودةالأسماكعنيكشفالخفاشوهذا.والخالب

بعضوتأكل.فريستهعلىويقبضمباشرةالماءسطحتحت

.الحشراتالأخرىالبلدغخفافيش

والجزءأمريكاوسطفيتوجدالظهرعاريةخفافيش

ملتصقةأجنحتهاأنويلاحظالجنوبيةأمريكامنالشمالى

ذواتخفافيشمثلوهيالظهر.محورطولعلىبالجصم

توجدولكنالورقيالأنفوجودبعدمتمتازالتيالشارب

الف!افتحةيجعلمماالسفلىالشفةتحتالجلدمنثنيات

الشكل.قمعية

للدماءوالماصةالرمحيالأنفذاتالجديدالعالمخفافيش

يشبهورقيأنفولهاالأمريكيةالامشوائيةالمنطقةفىتوجد

،الحشراتيأكلمعظمهاكثيرةأصنافتوجد.الرمح

تتغذى.اللقاحوحبوبالأزهارورحيق،والفواكهوالازهار،

المتحدةالولاياتمنالغربيوالجنوبالمكسيكخفافيع!

بماالصحراويةالأزهاربرحيقالطويلالأنفذاتالأمريكية

الحيواناتتمسكالخفافيع!هذهمنوقليلالصبار.ذللثفي

وتعيشوتأكلها.الجرذانأووالطوركالسحالىالصغيرة

وجنوبىوسطفيللدماءالماصةالخفافيعشمنالثلاثةاالأنوا

04-02حواليووزنهاسم03جناحهااتساعأمريكا.

علىالنائمةفريستهاإلىفتصلبالدماء،وتتغذى.جم

بأسنانهاالضحيةجلدفيصغيراثقباوتحدثالقد!ن

ويمكن.الجرحمنالدمتلعئذلكوبعد،الحادةالأمامية

ميليلترا03الواحدةالليلةفيتستهلكأنالخفافيشأ!ذه

للدماءالماصةالشائعةالخفافيم!تهاجمماوغالبا.الدممن

الكلب.داءخصوصاالأمراضفتنشر،المزارعحيوانات

.الإنسانالخفافيشهذهتعضوأحيانا

كبيروبرأسالحجمبصغرتتميزالقمعيةالأذنخفافيش

أثناءانتظامبلابجناحيهاترفرفوهي.قبةشكلعلى

.الأنفاقأوالكهوففيأوكارهاتكونماوغالباالطيران

منالشماليةوالمنطقةأمريكاومعطفيالخفافيعقهذهتوجد

الجنوبية.أمريكا

منالاستوائيةالمنطقةفيتوجدالدخانيةالخفافيش

كبيرحدإلىوتشبهالحجمصغيرةوهيأمريكاجنوبي

غيرعلىجداصغيراليدوإبهام.القمعيةالأذنخفافيش

عليهايطلقولهذاالجناحغشاءفيمحبوساويوجد،العادة

.إبهامبلاخفافيثلى

بوجودتمتازالماصةوالقدمالقرصيالجناحخفافيش

هذهوتتخذ.القدمفيالإبهامقاعدةعندعفمويةوسادة

تساعدهالها.أوكاراالموزوأوراقالنخيلأشجارالخفافيش

هذهتأكل.بالأس!إلناعمةالتشبثعلىأ!سادةا

فىالقرصيالجناحخفافيم!وتوجد،الحشراتالخفافيش

مدكشقر.فيفتوجدالماصةالقدمذواتأماأمريكا،وممط

ألسنتهاوتستحدمالصباربرحيقتتغذىالطويلالأنفخفافيتح

الم!صسيكفي)الصورة(الخفافيمقهذهتعيش.الرحيقلتلعئالطويلة

الأمريكية.المتحدةالولاباتمنالعربيوالجوب
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عدامام!طرثافيتقربباتوجدالمساءخفافيش

أصنا!صأ!واكثذامنيههـجدمنثا.أسقريبةاأوالقصبيةأالمناطنا

وادالأ!مواالىيميلىبنيأ!نذاتأمعفمخا،مختلفةحثيرة

ا!نادرارا!لأحمر.إلىيميلىأوبرتقافيمنهاقليلىراشمادي

الحماشيمششأحط!نجيضاء.لقرأوطخصوأبهاتكولى

اكتيالحفافيمغ!هدهشإنأحشتاء،افصملشيو،الحشرات

هأشتويبياتلهايحدثألحعتدأ!هاالمناطة!فيتعيمغ!

خفالقوالقزمالخفالثنتشم!اطساءخفافيحغ!وتها!هـ.

ادا!ماأءاداتأمري!طشمافيوحفافيأزرولا،فيالنكتل

.أجياضاإلىأ!كحاردةاقالحمراءالبنية

صة،أغوابأرجلهاتعركصالذيلقصيرةنيوزلبنداخفافيش

ححي".الأرصاعروالأشجاراشيسحهوأ!ةالتحركقيم!ضها

انزصحيتنا!هـدأصبحىوقدالحشراتتأكلأساسا

منها.نوعان

شبهوالمدار!هاطناط!تشياجاغاجدتوالحرالذيلخفافب!ت!

ألحموية،االحسمانيةزتعرهـنجالبمىأ.أصعاامنالمدارية

أحسمي!ء.اأعصيرةاوذصوأعاأجدينةاآذانها9وبوجوهها

أس!حموفافيشأوح!ار،!ا،الححتمراتالخفافيحيتهذهوتأحط!

أ!يران.11عندعتهاتمتا."،واهعاالمحوشةالأشحا"ا

بسرهـرلى..ر

ممتاصالخفاشالطائر؟الثعلببمالحيوان:أيضاانف!إ

العربية.البلادفيالحيوانالدماءبم

الطائر.الثعلب:انفر.الفاكهةخفاش

صتيردصالأمموااسمالدماءمصاصالخفاش

ص!معينةأنواععلىخاصةلصفةأ،سما1تودصلهأ،الخفافي

وكي،الأ!سنوائيةاوأمري!صاأمريكا،!عطوفيالخفافي!

دواتص!أخرىحيواناتوأ!كيوراوالأبقارواالحيولتهاجم

اراحاديأ!دما!صحاصرالخفاشرودماءها.وتمتص!الحارالدم

أصلوتابنيصغيرحيوالىوهوالمعروفةاعالأدواأكثرمن

جا-ا3حادأماميةأسنانأ!هسما.8طوأسهوبب!قليلامحمرو

قص!هـمريءوأ!ه،الحالأقةموسىمثلىتقطعالش!ظ!ومثلثة

الخفافيمصثتهجم.أسموائلاربمروا،إيسم!!لاوضيق

علىأحياناأسلدماءألمصاصةا

أسضةاأكائ!ا.االإنساد

ساعانزسمؤلمةغيرنفسخا

داءتسببربماأصكنهاتشفى

الخفافيحتروهذه.أ!لبا

الحيوانيةةالتروعلىأثرت

بعفرفيأخرىحيواناتو

إصابةفيولسببتايناطة!

الدماءمصاصالخفالقأحطصالداءال!نسان

الحيواناتهذهقسوةعنمحيفةقصصوح!صت

أصيرللأسانسبةالاسملهذاالحنمافيمغ!هذهشسميت.اصدييةا

الدماء.مصاص!الحثماشقصالخراشية

الخفالق.:أيخماانف!!

اللونعليهيغلبالحامالزجا!امنكوالخفا!

وهو.الصغيرةالحفرمنحضيروجهالأبيضر،باالمحتا!ااشمادي

كلتافيوالتلميعوالتنظيف!أ!مقلافيأجةعافيمةذو

.الخفافحجرعليهيطلقوصملبا،أرقامسحو:اخجهحا

الحممتتدفة!عندما،البراك!تاندالاعمعالحفمالصيت!صد

عنيف.بر!صاناندلأععندأرالأرضر،اححصر!علىكاصيةا!

المادةتلكفتت!صنبهـعةأنحازلااهمتلئةالحمماتبرد

الغازتسرببعدالفتحاتمن!ثيرنجهاحبتهى.،اشجاجية

منبحويهأداألماءاعلىالخفافشيفنهو،أحاردةاالحممص

ائهية.ححوفقاعات

غيراشسريعةأعلبادقاتالقلبتسرعأ؟الخفقان

ماوعادةبالوجيب،الأحياناجمعضرشياجثاإويحنمارأصعادممةا

يتوقف!وهو،نللخفظمتعددةأ!اعححماكوعضويا.ي!صد

حدوثه.مراتعددومنه،صبدأالذياخملبانجويمىع!

!عربغأداءوهومثالأ،الأذينياالإنتيابيااعلباشحفقان

علىويحدثأ!لوية(،ايف!)التجاواالأديرفييبدأ،اسلقلب

.شترات

الأطعمةأضتبي!!حستخدمحمضي!حاخ!الخل

فيالب!صيريامعالخميرةبتنهاعلىالح!!جشرتحففخا.و

أج!!والمحاوالحبوبأغواكهاتشم!!اشني،اشراعيةاطنتحات

الخ!!أنواعمختلف!وتأخذ.أ!دبساوأعس!!امث!يةأحس!ا

النبيذخليأتيشمثلا.المستخدمةالحامالمرادمنأسماءها

منالملتوخل،التفاحمنأضفاحاوحل،الص!من

الشعير.

الأ،أو.خطواتعدةتصنئالخ!يخضمم.الخلتصنيع

المستوىشعأسم!امنمحتوياتهاتضبطوأخاماالمرادأ!تسا

الحبوبتنتمعبينماالفواكهئعصرو.المن!تشبهدشغبا!ذيا

الس!.د!خراخالإملاتأوالإنتالقتسصىبعمليةالماءشي

()إضعافلتحفيفأ!دبص!اأوأحسلىاإلىالماءيضاف5

أحس!.اتركيز

إلىالسائلفياصسكرايحول،أضانيةاالحطوةفي

السائلويحضعالتخمر.العمليةهذهوتسمى.كحول

وتضافالهواء.لايدخلهخزانأوبرميلفيللتحمر

تستمرالتياضخمراعمليةتبدأحيثالسائاإلىالخمبرة

تالألة.أريوم!ت
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خلحمضإلىالكحوللمجحول،الثالثةالخطوةوفي

للخلالخلحمضويعطي.التخليلتسمىعمليةفيوماء

بكتيرياوتتسبب.الحافظةوخاصيتهالحمضيطعمه

إحداثفيالهواءجمع،الخلبكتيريايسمىنوعإلىتنتمى

علىكبيرحدإلىالتخليلعمليةسرعةوتعتمد.التخليل

الوقأنوالواقعللهواء.الكحولتعريضمعدل

الكحولتسفبتعريضالخلصنعفيحالياالمستخدمة

وأيوماالعادةفىالعمليةهذهوتتطلبللهواء،سريعا

طبقةخلالمنالكحوليسيل،الطريقةهذهفي.يومين

،الذرةعرنوسمنالخشبيةالأجزاءأو،الخشبنشارةمن

المرجل.يمسمىوعاءفيمعبأةأخرىخشنةمادةأو

المرجلقاعمنضخهيتمالذيالهواءالكحولويلامس

.النشارةطبقةخلالمنمرورهأثناءالسائلأعلىإلى

نأقبلمراتعدةالمرجلخلالمنالسائليمرأنويمكن

الخلترشيحيتم،التخليلبعد.حمضإلىالكحوليتحول

فيويعبأالخليبستر،ذلكوبعد.الشوائبلإزالة

للبيع.زجاجات

وأالمنزليللاستخدامالخليباع.الخلاستخدامات

بشكليستخدموهو.التجاريةللأغراضالأغذيةلمصنعي

والخضراواتاسحلطةفيخصوصا،منكهةكمادةرئيسي

والخضراواتالفواكهلحفظأيضاالخلويستخدم.واللحوم

انحلل.انظر:.الأخرىوالأطع!ة

للاستخدامبيعهيتمالذيالخليحتوي.الحلأنواع

%4علىيحتويأنويمكنخل.حمض5%علىالمنزلي

تجاريةلأغراضتباعالتيالخلأنواعمعظموتحتوي.فقط

خل.حمضالمائةفي15-12على

أوالمقطرالكحولىالخليسمىالخلمننوعوهناك

ينئوهو.الأغذيةمصنعوعادةيستخدمه،الكحوليالخل

.المتكونالبخارويجمعيكثفثمالخمر،السائلبغلى

شكلوفي،اقتصاديبشكلالمقطرالسائلنقلويمكن

ذلكبعديقومونالذينالتجاريينللمستخدمين،مكثف

فينكهتهمنكثيرايفقدالخلمنالنوعوهذا.بتخليله

التخمر.،الخلحمضأيضا:انظرالتقطير.عملية

الرايون)جدول(،البلاستيكانظر:السليلور.خلات

السليلوز.الخلات(؟)عملية

خلادم(.835-؟هـ،022-؟)خاللىب!خلاد

الصيرفيالشيبانيعبداللهأبووقيل،عيسىأبوخالدابن

.الزياتحبيببنحمزةالإمامقراءةرواةأحدالكوفي

عارفثقةالقراءةفيوهوعيسىبنسليمعنالقراءةأخذ

محقق.

(؟الو!دة)مراحلالبشريالتكاثرانظر:.الخلاص

ا!لادة(.ا)عمديةالولادة،المشيمة(،)الولادةالرضيع

-؟هـ،675-؟)عليبنمحمدالخلاطي،

فقيه.الخلاطيالحسينبنعليبنمحمدأهـأ(.276

أرمينيافيخلاطمنأصله.الفقهبأصولوعالمشافعي

،والقاهرةودمشقبغدادإلىالعلمطلبفيرحل.الوسطى

مؤلفاتعدةألف.القاهرةفيالقضاءتولىوأفاد.فاستفاد

علىوالفرعالأعلوضوابطالشرعقواعدمنها:

علىشرحعنوانهمنيظهركماالكتابوهذأالوجيز،

الخلاطيفيهسلكوقد،الأصولفيبرهانابنوجيز

توفي.الأصولمنالفروعاممتخراجفيالمتأخرينطريقة

.هرةلقابا

عرفهاوقد.الإسلاميةالدولةرئاسةمنصباث!

وسياسة،الدينحراسةفي،النبوةعن"خلافةبأنهاالماوردي

والسياسيةالدينيةالصفتينيجمعالخليفةأنوالواقعالدنيا".

فىوأميرهمصلاتهمفىالمسلمينإمامفهو-الزمنيةأو-

وبالجملة،وقضائهمإدارتهمفيورئيسهمجهاده!ا،

كلشخصهفييجمع،عليهمالعامةالولايةصاحب

فييجمعكمايشاء.منإلىيشاءماويفوض،السلطات

يحكمالذيالعادلالمسلمالحاكمصفاتأيضاشخصه

ويرعىكل!سولالنبيومشةالقرآنبأحكامويستظلبالشورى

العامة.مصالحهالهوسلمتبايعتهالتيالنفوستلكإدارة

وجوبهاعرفإنمااللإمامةأوالخلافة.الخلافةوجوب

إلىبادرواوفاتهعندعلي!اللهرسولأصحابلأنبالثمرع

كلفيوكذا،إليهأمورهمفيالنظروتسليمبكر،أبيبيعة

منعصرفيفوضىالناسيتركولمذلك،لعدعصر

تنصيبوجوبعلىدالأإجماعاذلكوامشقرالعصور،

التيالنصوصمنكثيروالحديثالقرأنفيوردوقد.الإمام

آمنواالذينأيهايا):تعالىقالالأمر،أوليطاعةإلىتدعو

.51:النساء!منكمالأمروأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعوا

أطاعفقدأطاعني)من:قالأنهعثرالنبيعنوروي

فقدالأميريطعومن،اللهعصىفقدعصانيومن،الله

وقولهعديه.متفق(عصانيفقدالأميريعصومن،أطاعني

حجةلاالقيامةيوماللهلقىطاعةمنيداخلع)منصل!!

رواه(جاهليةميتةماتبيعةعنقهفىوليسماتومنله،

هذافيوردتالتيالأحاديثمنذلكوغير.مسلم

الصدد.

الخلافةوحدة

علىإجماعهممثل،الخلافةوحدةعلىالفقهاءأجمع

يكونأنيجوزلاأنه:الوحدةهذهومعنىوجوبها،
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أمورإدارةفييشتركانواحدوقتفيإمامانللمسلمين

يجوزلاوأنه.مجتمعينعنهماالولاياتوتصدر،المسلمين

منهماواحدكليستقلأكثرأوإمامانللمسلمينيكونأن

ال!سلامية.البلادمنجزءعلىالولايةفي

الحلافةتاريخفيسابقةلهنجدفلمالأولالأسلوبأما

بغدادفيكانأنهالتاريخكتببعضفينجدوقد.الطويل

الأح!صاموتصدرمجتمعينللقضاءيجلسانقاضيان

جلساخليفتينأنقطنسمعلماولكنناجميعا.باسميهما

الأحكاموتولياواحد،مجلصفيمجتمعينللخلافة

مشتركين.

،إمامانللمسلمينيكونأنوهوالثانيالأسلوبأما

العباد،منوفئةالبلادمنجزءامنهماواحدكليحكم

أبلادايعدونكانواأنهموذلكأيضا،الفقهاءأنكرهفأمر

الوطنيتجزأأنيجيزوالمواحدا،وطناكلهاالإسلامية

مختلفة.راياتتحتأبناؤهوتحفرق

الخلافةشروط

التيمواصفاتهامنالخلافةلشروطاستعراضنامن

نستطيع،منهموالمتأخرونالأمةعلماءمنالمتقدمونذكرها

الإمامةتجوزلاأساسيةشروط-أ.نوعينإلىنقسمهاأن

فيها.مختلفشروط2-بغيرها.

الحرية،-أ:هيعليهاالمتفقالأساسيةالشروط

سلامةء-،العقلسلامة-4،البلوغ3-،الذكورة2-

والدنياالدينبأمورالعلم6-والأعضاء،الحواس

-8،الفرائضوأداءالعقيدةسلامةوتوفرها،العدالة7-

إلىألانتسابأي:النحسب-9شعائرهوتعظيمالإسلام

قردش.قبيلة

قدالمسلمينجمهورإنالقولالأخيرالشرطيستلزم

فضللعظموذلكقريشمنالخليفةيكونأناشترطوا

فيعنهرويفيماض!!النبىقولذلكودليل،قريش

،الشأنهذافيلقريشتبع)الناس:الصحيحين

وقولهلكافرهم(.تبعوكافرهملمسلمهم،تبعمسلمهم

مسدس.رواهوالشر(الخيرفىلقريشتبع)الناس:عدشهممر

اللهرسولسمع!:قالأنهمعاويةعنالبخاريوروى

إلاأحديعاديهملاقريشفيالأمرهذا)إن:يقولكل!!

ابنعنرويكما(.الدينأقامواماوجههعلىاللهكبه

هذايزالالا:قالكل!!النبيأنعنهمااللهرضيعمر

كانتوإذا(.اثنانالناسمنبقىماقريشفيالأمر

قريعشفحس!،قريشفض!إلىتشيرالنصوصهذه

علىالأدلةهذهتدلهلولكنكل!س!،النبيمنهمأنفضلا

شرطوأن،غيرهمفيتكونولا،فيهمتكونالخلافةأن

منهم.الخليفةيكونأنالولايةصحة

علىالمؤمنينباجماعساعدةبنيسقيفةاجتماعانتهى

بعدوذلك،قريشمنالمهاجرينبينمنالخليفةاختيار

يكونأنإلىالدعوةتبنولمعنه،اللهرضيب!صأبىخطبة

علىبناءوإنمافقطحديثنصعلىقريشمنالخليفة

وذكرهمالأنصارعلىالمهاجرينأفضليةأولهما::أمرين

البلاءعلىالصبرفيمقامهموبيان،القرآنفىأولآ

لهاكانتقريشاأنوثانيهما:.الإسلامأولفىوالشدائد

العربية،البلادفيالإسلامظهوروعند،الإسلامقبلمكانة

الرب"إنخطبتهآخرفيعنهاللهرضيبكرأبوقالولذا

يبينريببلاالنصفهذاقريق"منالحيأ!ذاإلاتدينلا

قريش.أفضليةممبب

بلاتتجهقريع!فضلفيرويتالتيالأحاديثوإن

آخرمعنىلهفإنمعاويةحديثعداما،المعنىهداإلىشك

أحدمنماوأنه،قريشمنكانلمنالخلافةأنبيانوهو

أهذاولكن،غيرهممنكانإذاتعالىاطهكبهإلاادعاها

منلابدوفريضةأمرهوأم،يكونالذيأ!اقعاعنإخبار

تتمثلكما-الحقالإمامةأنحصلالذيأ!اقعاإنتحقيقها؟

اللهرضىوعلىوعثمانوعمرلكرأبيالأربعةالخلفاءفي

أعلامالأئمةفأولئك،قريشفيكانت-جميعاعنهم

اشترطالحديثفإنذلكوفوق،قريشمنكانواالهدى

الدين"أقاموا"ماقالولذا،الدينيقيمواأنفيهملكونها

إلىننتهيوبذلك.يقيمهمنإلىمنهمنزعتيقيموهلمفإذا

قطعيةدلالةتدللاوالاثارالأخبارمنالنصوصهذهأن

غيرهمإمامةوأن،قريع!منتكودأنيجبالإمامةأنعلى

علىتدلالآثارهذهأنفرضوعلى،نبويةخلافةتكودلا

تدللافإنها،قريشمنالإمامةتكونأنعي!اكنبيطلب

لاللأفضليةبيانايكونأنيصحبلالوجوبطلبعلى

ألاثارأنفرضناإذامت!نهذاوإن،الخلافةصحةلأصل

لأنهصحة،طلبلاأفضليةطلبيكونشانه،الطلبتفيد

خليلي"إن:قالأنهذرأبيعنمسلمصحيحفىروي

"،الأطرأفمجدععبداكانوإنوأطئ!أسمعأنأوصاني

اسمعوا):قالعدذاللهرسولانالبخاريمماروىوقد

رأسهكأنحبشيعبدعليكماستعملوانوأطيعوا

سمعتانهاالحصينأمعنمسلمصحيحوفي(،زبيبة

أسودمجدععبدعليكمأمر)إن:يقول!لاص!اللهرسول

وأطيعوا(.فاسمعواتعالىاللهبكتابيقودكم

فيالأمرهذا"إن:حديثإلىالنصوصهذهفبجمع

تكونأنتستلزملامجموعهافيالنصوصأننتبين"قريش

ولايةإنبلغيرهمولايةتصحلاوأنهقرلشفيالإمامة

منقريشفيالأمرحديثويكونشك،بلاصحيحةغيرهم

لخ!ثونبعدي)الحلا!ؤض!؟ك!النبيكقولبالعيبالإخبارقبيل

الصحة.لاالأفضليةقبيلمنيكونأوملكا(تكونثمسنة
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معللإنهفنقولمعه،والصحابةبكرأبيقولبقي

ولم،غيرهمفيتحققتافإذا،وشوكتهمقريشفىبالتقوى

عليهوافقهالذيالصديقمنطقبمقتضىفإنهفيهميكن

القوةكانتإذالأنه،غيرهمفيالولايةتكونالصحابة

تكونحيثماتكونالخلافةفإنالمناطهيوالتقوىوالمنعة

المعاني.هذه

مسائلبجميعالعلم-افيها.الختلفالشروط

هذاالمسلمينأكثريشترطلم،وفروعهوأصولهالدين

لهيسهلبماعالماالحاكميكونبأناكتفوابلالشرط

والإمامية،والاثامالذنوبمنالعصمة2-.بمهمتهالقيام

يوافقهمولم،الشرطهذايشترطونالذينهمالشيعةمن

يمكنولاكل!س!،للرسولالعصمةلأنالمسلمينسائرعليه

يختلف.والذنوبالأخطاءعنمعصومينالبشريكونأن

كبيرا.اختلافاالخلافةإلىالنظرفيالشيعةعنالسنةأهل

بالإمامة"تسميتهاعلى"ويحرصونالخلافةيرونفالشيعة

السنةأهلوأما،معصموموصاحبها،وراثيةالأصلفي

وإنما،وراثىغيرومنصبه،معصومغيرالخليفةأنفيرون

أهلتحديدفيبينهماختلافعلىالمسلمونيختاره

الاختيار.

نأعلىمتفقونالسنةأهلإنرضا،رشميدمحمديقول

والعقدالحلأهلبهوالمطالب،كفايةفرضالخليفةتنصيب

"الذين،الناسووجوهوالرؤدمماءالعلماءوهم،الأمةفي

."اجتماعهميتيسر

الخليفةئعيين

،ثلاثبطرقالخلافةعقديتم.الخليفةتعيينيتمكيف

إلىالأمةتدعىذلكوبعد.الشورىالعهد،الاختيار،:هي

العامة.البيعة

يسمون،الرأيأصحابمنعدديجتمعالاختيار.

أحوالويدرلمونوالعقدالحلأهلأوالاختيارأهل

فيلهموتجتمعالإمامةشروطفيهمتتوافرالذينالرجال

أصلحهم،ويختارونوالتوقير،المحبةالأمةصدور

ودعوأ،بالإمامةبايعوهقبلهافإن،الإمامةعليهويعرضون

الخلفاءأولاختيارتمالأسلوبوبهذا.بيعتهإلىالناس

أبيبنعليواخرهم،الصديقبكرأبيالخليفةالراشدين

طالب.

مارجلإلى،موتهقبل،الخليفةيعهدالعهد.

اختارفقدبكر،أبوذلكفعلمنوأول.بالخلافة

كتابا.بذلكوكتب،خليفتهالخطاببنعمرللمسلمين

فييختارالراشمدينالخلفاءبعدخليفةكلكانثم

فيوهوالعهدولى:سموهوربما،بعدهالخليفة،حياته

أقربائه.أقربأوولدهالأغلب

يرجىالذين،الرجالمنعدذاالخليفةيسمي.الشورى

بعديجتمعوابأنويأمرهم،منهمواحداالخليفةيكونأن

يعرضواثمللخلافةأحدهمأختيارعلىويتفقوا،وفاته

المسجد،طريقعنالإعلانيتم)وكانالأمةعلىاسمه

(الإعلاموسائلطريقعنذلكيتمأنالممكنمنوالان

تختلفكانتإنمالأنهامؤتلفةوهى،بعدهملتبايعه

اتفقت.اتفقوافإذا،بسببهم

اختيارفيعنه،اللهرضيعمر،اتبعهاالويقةهذه

أحدافإنالاستمرار،الطريقةلهذهيكتبلمولكن،خليفته

منطريقةأيأنعلىعمر،بعدإليها،يلجألمالخلفاءمن

خليفتهملاختيارالناساستحسنهاالتيالمستحدثةالطرق

إحدىمنتنبثقدامتما،الدينتعارضلارئيسهمأو

آنفا.وردتالتيالثلاثالطرق

يعاهدالمبايعكان،والطاعةالعهدهيالعام!.البيعة

لاالمسلمينوأمورنفسهأمرفيالنظرلهيسلمأنهعلىأميره

الأمرمنبهيكلفهفيماويطيعه،ذلكمنشيءفيينازعه

أيديهمجعلواالأميربايعوأإذاوكانوا.والمكرهاكثسطعلى

الناسعددكانعندماذلك)تمللعهد،تأكيدايدهفي

يأطريقعنالمبايعةتتحققفقدالانبينماوقليلا،محدودا

ذلكفأشبهالختصة(.للجهاتبالموافقةالرأيتوصلوسيلة

بالعهد،الخليفةتعينومتى،بيعةفسي،والمشتريالبا!عفعل

واتفق،لهالبيعةإلىالأمةدعيتالاختيار،أوالشورىأو

سقطتقومبهاقامإذا،كفايةفرضالبيعةأنعلىالفقهاء

الأمةعلماءالامربهذاقامإذا"وبخاصة.الاخرينعن

قبلمنالمنتخبونالاعضاءأووأشرأفهاوجوههاوأغلب

".الأمةبقيةعنباليدبالمبايعةالفرضيةتسقطوبهذاالناس

بكلالعملالخليفةمنصبيتطلب.الخليفةمهام

سبيلهفيوالجهادالدينحفظ-ا:علىوالإخلاصالطاقة

القضائية""السلطةالناسبينوالقضاءالحدودإقامة2-

الأموالجباية-4الثغورعنوالدفاعالأمنحفظ3-

لممياسةعلىالإشراف6-الموظضيئ.تسميةء-وإنفاقها

وسياسةالدينحراسةبأمورتتعلقالتيوأعمالهاالدولة

الدنيا.

ئسح!ىالإسلاميةالدولةرئيسكان.الخلافةألقاب

للمؤمنينوأميرا،الصديقبكرأبوبهلفمنوأولخليفة

لقبمنوأولإماماو،الخطاببنعمربهلقبمنوأول

لقباالعبامميونالخلفاءاستحدثوقد.طالبأبىبنعليبه

والهاديوالمنصوربالسفاحفتلقبوا،منهمواحدلكلخاصا

إلخ.....لرشيدوا

،مخصوصلقبللخليفةكانوكما.الخلافةشعار

وراياتمخصوصةوثيابمخصوصخاتملهثانفقد

الخلا!ة.شعارتسميتهعلالناستعارفمماذلكونحو
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الرسولموتبعدالخلافة

أسلمتهمللمسلمينهائلةمفاجأةعثي!ىالنبيموتكان

بعضهما-ظنحتى،والشكالخوفمنكبيرشيءإلى

ولكنيمتأسمالنبيأن-الخطاببنعمررأسهموعلى

قدمحمدافإنمحمدايعبدكاد"من:للناسقالبكرأبا

وتلا"،يموتلاجممااللهفإناللهيعبدكانومن،مات

قبلهمنخلتقدرسولإلامحمدوما):الآيةهذهعليهم

علىينقلبومنأعقابكمعلىانقلبتمقتلأوماتأفإنالرسل

نماالشاكريناللهوسيجزيشيئااللهيضرفلنعقبيه

صوابهم.إلىأضاسافرجع،441:عحرالىآل

أحدايخلفولماأحدا،ض!!النبىيستخلفلم

شيعاالأولىجاهليتهمفيكانواكماأفيعودون.بعده

ظلهفيتجتمعأميرابينهمامنيختارونأم،وقبائل

قلوبعلىالح!صمةهبطتأغدإلفتهم؟وتستمر،كلمتهم

عيئصرالنبيوفاةبعدعقدوهاجتماعأولفإنالحصلمين،

جمعوصفوفهماوحدقد"،ساعدةبني"سقيفةفيكان

عليهما،الرئاسةسلموهمنهمارجلافاختاروا،كلمتهم

الجهادطريقفيقدماوراءهومضوا،نبيهمخليفةوجعلوه

وتضاربتالترشيحاتتعددتأنبعدوذلكوالمجد،

لهاالمدينةفيساحة)وهي،السقيفةفيقيلتالتىالاراء

عبادةبنسعدبينيدورالحواروكانبه(يستظلسقف

بروعمرالصديقبكروأبيالأنصاررشسحهالذي

لنالمنذربنوالحبابالجراحبنعبيدةوأبيبالخصاأ

ينتخببأنالأنصاربرأيتمسكالدي"وهوالجموح

نأإلاالأنصار"منوالآخرالمهاجرينمنأحدهما،أميران

بنالنعمانأبىسعدبنبشيرالأنصارياالصحابيتعقيب

الأنصارعلىوثناءهالصديقبكرأبيخطهبةعلىبشير

لأبيسبقهوعليهماللمهاجرينتقديمهثموالمهاجرين

موقفعززت(بايعمنأول)كانالبيعةفيوعمرعبيدة

أحمعتثمومنمبايعتهعلىالناستزاحمالذيبكرأبي

خلافته.علىالامة

الأسقف.انظر:.الئصرائيةالرسوليةالخلالمحة

الجزائر،بمتاريخ،تونسانظر:.الفاطميةالخلالمحة

،المغربمصر؟؟القاهرةبمالعبيديونالفاطميون،تاريخ

تاريخ.

.(؟م429-؟هـ،113-؟)بكربوأ،لخلالا

،البغدادييزيدبنهارونبنمحمدبنأحمدأبوبكر

الحنابلةشيض،الحافظ،المحدث،العلامة،الفقيه.الخلال

وترتيبه.أحمدالإمامفقهلجمعقام،وعاملهم

فقهيطلبوالجزيرة،الشاموإلى،فارسإلىرحل

تاريخه:فيالخطيبقال.وأجوبته،وفتاويهأحمد،الإمام

وكتبها،لأجلها،وسافروتطلبها،أحمدعلومالخلالجمع

كتبه:ومن.منهلذلكأجمعأحديكنل!اكتبا،وصنفها

لعلومالجامع،السنةبمالعلل،حنبلابنأصحابطبقات

وغيرها.الحديثفىأحمدالإمام

.الخلالغلامانظر:.غلام،الخلال

الىاخديالتركيبالخلاياعلميدرس.صكلم،الخلاب

لتركيبالمجهريةالدراساتقدمتاتنفيمها.وللخلايا

لعلمالأساسووضعت،الخليةلالقسامشرحاالخلية

علم.،الوراثة:انظر.ثةأ!راا

ما،وظيفةتركيبلكلأنالدراساتهذهوأظهرت

الكيميائيةالموادفيبتغيراتمرتبطخلوينشاصأك!!وأن

النشاطاتدراسةفهيالخلويةال!صمياءأما،للخليةالم!صنة

الخلايا.داخ!!أحجميائيةا

الخلية.:أيضاانظر

اللاإراديةالحركاتدوصفيستحدم!امصصدراالخلجة

منالختلفةللمجموعاتالسريعةالقصيرةالمتكررة
منتظمة.غيرفتراتعلىالخلجاتوتحدث.أحضلاتا

تغميضسرعة،الكتفهزة:البسيطةالخلجاتأمثلةومن

أطرأسالعنيفوالهز،الوجهوارتعاشةمرارا،وفتحهاالع!ت

وأكثرالجسما.أ!ممطوالانثناءكلالروحركة،والعنق

والعنق.والرأسالوجهفيتظهرشيوعاالخلجات

متلازمة.،توريت،العصبيالألم:أيضاانف!!

.الأرضتحتيعيش،الجسمم!ضنزثديحيواناف

شكلأنكما،الكلللايعرفسريعاحفاراالخلدويعد

ورأسبارز،ضيقأنفولهللحفر.تمامامناسبجسمه

لخلبيهأنكما.كبيرتانأماميتانورجلانالوتد،بشكل

وعريضة.طويلةأظافر-أطخارجالمتحركين-الأماميين

أما.الترابتجرفانكمجرفتينالأماميتانرجلاهوتعمل

شحبهالحيوانوهذا.وقوشانقصيرتانفإنهما،الحلفيتان

.متدلجلدأوفراءيظللهماصغيرتينعين!تذووهو،أعمى

الس!ةجيدأنهإلا،حارجيتانأذنانلهوليس

الترابمنكومبوجودالخلدبيتتمييزالإمكانفى

الحيوانيكومهالذيالكوممندكثيرأكبرأحصماوهذا.فوقه

الخلد-حيواناتوتقتات.الطعامعنبحثاحفرهعند

.النباتاتتأك!!ماونادرا،والحشراتالدود-خاصبشك!

ولذلك،والمزارعالحدائقماتخربكثيراحفرياتهاأنكما

أنفاقها.فيالشراكلهاينصبونالمزارعينفإن
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ألفاقالحفرهالأحرىأ!عام11وألواالأرضدودعنيبحتالخلد

ب!رايحتاحلاأنهإلاأعمىشبهوالخلد.اغويةاوسيقالهالحادةممخالبه

الأرضية.اتحتأنفاقهليحاذا

ماعداأوروبا،أرجاءمختلففيالعاديالخلديعيش

ويبلغ.الأبيفالمتوسصأالبحرحوضمناطقوبعضأيرلندا،

مابينيزنأنهكماسما،02نحو-الذيلمتضمنا-طوله

تحتعديدةحجيراتذابيتاويبني.جمأ2و.65

حجما.أصغرأخرىدائريةبغرفموصلةإحداها،الأرض

وي!صن،الاتجاهاتكلفيالغرفهذهمنممراتوتمتد

فييستخدمهمخرحا-الفرارعدوالمسمى-الممراتأحد

موا!إلىالأخرىالممراتتؤديبينماالخطر،حالة

واثلاثةفيهيولدعشالو!عطىالحجيرةفيويوجد.التغذية

الربيع.أوائلفيجراءأربعة

المستشعراتمنأهدابله.الأنفالنجمىالخلد

داكنبنىفروالعلياأجزاءهويغطي.أنفهحولاللحيمة

أجزاؤهتصيربحيثأحلوناويختلفللسواد،ضارب

ال!صيرالطويلالحيوانذيلأنكمالونا.أبهتالتحتية

فيالأنفاالنجميالخلدويقطن.قاعدتهعنديثخنالشعر

وحتى،المتحدةالولاياتشرقيوفيكندا،ضرقيجنوب

الإقامةالأنف!النجميالخلدويحبجنوبا.جورجياولاية

المستنمإلطينيترابفيبيتهمايبنيوعادة،المياهقرب

الحيوانوهذابرحء.أوغديرشاطئطولعلىأو،الرطب

الشتاءفيالأنفالنجميالخلدويقوموخبير.ماهرسباح

.الثديياتانظر:الصقئ.دتفاديالتربةفيعميقابالحفر

أكبرإنأيضا.اسيامنأنحاءفيالخلدحيواناتتعيعق

يبلغالذياشوسيالدسمانهوقاطبةالخلدصواناتأنواع

جنوبفيويقطن.سم04حوالي-للذيلالمتضمن-طوله

فهوالأنواعأصغرأماآمميا.غربيوومعطروبا،أأشرقي

فيتقطنالتي،الذيولالطويلةالخلدوحيواناتالزبابات

.الهادئالمحيطعلىالمط!!الشماليةأمريكاوساحلأسيا،

سم.51حواليللذيولالمتضمنة-أطوالهاوتبلغ

والمناطقالصحارىفيتعيش.الجرابيةالخلدحيوانات

حيواناتتشبهوهي.أسترالياووسعطجنوبمنالرملية

فقط.سم51حوافيتبلغأطوالهاأنإلا،العاديةالخلد

ضاربوذهبيقشديبينماولونه،وناعمكثيفوفراؤها

الحيواناتمنكثيرمتلكيسا،تملكلاأنهاكما.للحمرة

أنهامنولالرغم.الكيسيالمجوانانظر:.الأخرىالجرابية

دائمة.جحوراتحفرلافهي،الأرضتحتتعيع!

أم(.604-1332هـ،808)732خللىونابن

،الاجتماععلممؤسس،خلدونبنمحمدبنعبدالرحمن

وكانكندةقبيلةمنفرعإلىوينتميكونمم!فىولد

أجدادهدخل.الإسلامقبلحضرموتفييعيشونأجداده

درسوفيها.تونسإلىانتقلواأشبيلياوبسقوطالأندأسل!،

العقليةالعلومودرسوالحديث،والفقه،القرآن؟العربية

لممياسيامضصوبةبيئةفيخلدونابنعاش.والمنطق

إلىطموحهقاده.بينهافيماومتنازعةمتنافسةوإمارات

تونسسلطانإسحاقابنكاتبمنهاالمناصببعصتقلد

سلطانعنانلأبيكاتباانتقلثم،أم135لاهـ،فى2عام

منمختلفةمناصبتقلدحصماأم355هـ،756فاس

أم362هـ،764غرناطةفيالسلاطينسر؟،تبأهمها

غرناطةإلىوعادم1364هـ،766بجايةإلىانتق!!ثم

عادأنلبثومابهاالمقامبهيط!ولمأم،374هـ،776

للإنتاجوتفرغالسيا!عةاعتزلحيثتولس،إلىقافلا

أربعلمدةسلامةأولادقلعةفينفسهوعزل،العلمي

تونسبعدهاغادر.المشهورةمقدمتهخلالهاألفسعنوات

كانتوقدأمهـ،784382عامالقاهرةإلىمتوجها

الأماكنزارثم،الوقتذلكفيالأولالإلمملاميالمركز

ثانية.القاهرةإلىوعادالحجازفيالمقدسة

ال!قدمونكتبهماعلىاطلاعهبسعةخلدونامتاهـابن

ونقدها،الاراءا!شعراضعلىوقدرتهالبشرأحوالوعلى

أصحابوإنصافالتفكيرفيحريةمعالملاحظةودقة

السياسيةالحياةفيلخبرتهكانوقد.لرأيهاطخالفةالاراء

فيال!ضيرةأسفارهجانبإلىالقضاء،وفيوالإدارية

بالغأثر،والشاموالحجازمصرإلىوغربيهاإفريقيةشمالي

وملاحظاته.أضاريخاعنكتاباتهوعلميةموضوعيةفي
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وضعمنأولوهواجتماعأ-اعاخلدونابنكان

بنظرياتهخرجحيثالحديثةأسسهعلىالاجتماععلم

العصبيةونظريةالعمرانقوانينحولالاجتماعية

وأعمارهاالدولسقوطوقيامحولالدقيقةوملاحظاته

فيمختلفةكتباالمؤرخونأطذكروقدوأطوارها.

هوكتبهوأشهرأهمولكنوالتاريخوالمنطقالحساب

العربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب

السلطانذويمنعرهمعاومنوالبربروالعجم

ا!لقدم!أولهامجلداتممبعةفيويمإلكتابالأكبر

لهحققتالتيوهىأحضاباحجمثلثتثمغلالتي

والعمرانالرياضيةالجغرافيةشملتوقدالعريضةالشههـة

الجغرافىوالوسطالأقاليمارأثرالسبعةالأقاليمواوالفلك

فيالهواءأثر:مث!!الاقتصاديةوالجغرافياالبشر،حياةشي

وفي،العمرانأحوالاختلافوفيالبشر،أخلاق

أبدانفيالآثارمنذلكعنينشأوماوالجوعالخصعب

وأخلاقهم.البشر

آراؤهوسبقتالاجتماعأسلمالمؤلسرخلدونابنيعد

.قرونبعدةذأسكبعدكونتأوجعستإليهتوصلماوأفكاره

،الاجتماع؟والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

ابنمقدمة،الإسلاميةالفلسفةبمعلم،التاريخ،علم

.خلدون

وأغدةفيويعملأصدمايحملهالجسمفيسائلأيالخلط

العين!ىمعينةسوائلوهناكالجسما.أنسجةنسئمنأي

القدماءالإغريقوكان.والزجاجيةالمائيةالاخلاطتسمى

الدم:هيأخلاطأربعةمنمكونالجسمأنيعتقدون

يعدالشعخصأنيعتقدوكانوالسوداء.والصفراءوالبلغم

موجودةالأربعةالأخلاطهذهتكونعندماالأصحاء،من

الصحيحة.بالنعسبممزوجةجسمهفي

الع!ت(.)أحزاءالعينانظر:.الزجاجيالخلط

منالجسمامنعضوأييتحركعندمايحدثالخلع

فىالخلعيحدثوعندما.المفصلان!:.الطبيعيمكانه

فيهذاعنوينتج،ينبغيكماالمفصلفيتلتقيلا،العظام

.وتورمألمالغالب

مكانها،منخفيفمابشك!!مفصلعظامتخرجوقد

الجزئي.الخلعأوالخلعماتحتالحالةهذهالأطباءويسمي

بعضهاعنتمامامنفصلةالعظهامتصبحأخرىحالاتوفي

الحلعيصحإلطهبيب.الكاملالحلعيسمىوهذالعضا.

هذاويسمى،الطبيعيموقعهاإلىلإعادتهاالعظامبتحريك

تعودأنالخلوعةالمفاصللبعضويمكن،الخلعردالإجراء

يشاهد،البسيطالخلعوفي.طبيعيبشكلوضعهاإلى

المريضحركةويقيدصرحةآلامإلىيؤديقداعقرياالعمودخلع

زتمقلاته.

الذيفهوالمركبالخلعأما،خارجيجرحالمرلف!أسدى

يتكرروعندما.الجسمسطحعلىمفتوحجرحيصحبه

الخلعالأطباءيسميهعديدةلمراتنفسهالمفص!!فيالخلع

.الفطري

ولادية،أو،خلقيةتكونالخلعمنالنماذجبعض

وأالولادةقبلعاملبسببأووراثيةتكونأنويمكن

.الولاديالوركخلعدلكومثالأثناءها

أبومحرزم(.697-؟أهـ،08-؟)الأحمرخلف

ولدوتأليفا.حفظابالشعربصيروراويةناقدحيانبنخلف

أعلامهاعنوالروايةالعلموأخذبها،ونشأالبصرةفي

اللغةوأخذعمر،بنعيسىعنالنحوفأخذ،المشهورين

،الأعرابوشافهالباديةإلىرحلأحلاء.ابنعمروأبيعن

وروى،الكوفةإلىرحلكما،واللغةالشعرعنهموأخذ

منالثانىالجيلعنهأخذوقد.الراويةحمادعنالشعر

السجستانيحاتموأبيكالأصمعيوالرواةاللغويين

وغيرهما.

ويعد،ونظمهونقدهبالشعروالبصربالروايةاشتهر

فكان،عليهغلبتالروايةلكن،المجيدينالشعراءمنواحدا

وصنعالقديمالشعرروايةإليهمتنتهيالذينالرواةأحد

القدماء.بينخلافمحلمروياتهفيالثقةلكن،دواوينه

.العربإلىونسبتهالشعروضعهإلىإثعاراتأخبارهففي

أحدلايكاد،الشعريةوطرائقهمالقدماءبمذاهبلعلمهوأنه

إلىويشيرون.إليهمالنسبةصحيحهومماإياه!مانحلهيميز
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نأيرىدريدابنإنبل،عبدالقيسشعرعلىشعراوضعه

مطلعها:فييقولالتيالشنفرىقصيدة

مطيكمصدورأميبنيأقيموا

لأميلسواكمقومإلىفإنى

إلىالفريدالعقدفيعبدربهابنيشيركما،وضعهمن

شراتأبطأختابنإلىتنعسبالتىللقصيدةوضعه

ومطلعها:

سلعدونالذيبالشعبإن

مايطلدمهلقتيلا

الشعراءألسنةعلىالوضعإليهينسبونالذينوهؤلاء

عنوالتكفير،بالتوبةحياتهختمأنهيذكرون،القدأمى

عنألامتناعمعليلةكلالقرآنيختمفكان،السابقصنيعه

منبهقامبمااعترافتوبتهأنبعضهمويرىالشعر.رواية

فييثقونسلامكابنآخرينعلماءلكنللشعر.انتحال

روايته.

م(.844هـ،767-922-)015البزارخلف

أبوغراببنطالبابنوقيلثعلببنهشامبنخلف

حفظ،الثقةالعالمالزاهدالإمامالأسديالبزارمحمد

ابنوهوالعلمطلبفيوابتدأسنينعشرابنوهوالقران

.عشرةثلاث

لهإمامهوأخرىجهةومن،جهةمنحمزةعنروى

.العشرةالقراءأحديعدولذلك،إليهتنسبقراءة

وأبويعلىوأبوداودصحيحهفيمسلمعنهوحدث

فيها.وتوفيببغداداشتهر.وغيرهمحنبلبنوأحمد

وردثن.بمالقارئعاصمأيضا:ان!

خلف.أبو،الطبريأنظر:.الطبريخلفأبو

بميقلصدابكربوأان!:.ونشدالرالخلفاءا

بنعمربمطالبأبيبنعلى،عفانبنعثمان،الخلافة

.الخطاب

ا؟م(.923-0161هـ،636-ه)ءهخلفونابن

بنإلمسماعيلبنمحمدبنبكرأبو،العلامة،المتقن،الحافظ

نزل،الأونبى،الأندلسي،الأزدي،خلفونبنمح!د

الحديث،بصناعةبصيراكان:عنهالذهبيقال.إشبيلية

والنقلبالروايةاعتنىالزبير:ابنوقالمتقنا.للرجالحافظا

حافظاوكان،عمرهذلكعلىوعكفتاما،اعتناء

منها:،عديدةمصشفاتله.بالرجالعارفاللأسانيد،

ومسلم،البخاريشيوخفيالمفهم،الرجالفيالمنتقى

وليوغيرها.الموطأأحاديثتلخيص،الحديثعلوم

قضائه.فيفشكرالنواحيببعضالقضاء

(.الحياة)أصلالحياةأنظر:.الخلو

دكين،ابن؟الحسنأبو،الأشعريانظر:.القرانخلق

زكريا.أبو،مع!نابن،المعتزلة؟الفضل

فرد.السير،هويلانظر:المستمر.الخلق

ام(.282-؟هـ،681-؟)خلكانابن

أبيبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدالدينشمسأبوالعباس

أبناءوأنبماءالأعيانوفياتبكتابهاشتهر.خلكانبنبكر

ضبطا.أحسنهاومنالتراجمكتبأشهرمنويعدالزمان

الشرقيدجلةشاطئعلىالموصلمنبالقربأربيلفيولد

سافرقضائها.نيابةوتولى،مدةبهافأقاممصر،إلىوانتقل

ليعزل.الشامقضاءبيبرسالظاهرالملكفولاه،دمشقإلى

إلىورد،سنينسبعفأقاممصر.إلىفعاد،سنينعشربعد

كثيرفيالتدريسوولي.مدةبعدعنهعزلثم،الشامقضاء

جبلسفحفيفدفنفيهاوتوفي.دمشقمدارسمن

بالبرامكة.نسبهشصل.قاسيون

وهي،الخلنجأرضمناطقبهاتشتصشجيراتالخلئج

أمريكافيأيضاتنمولكنهاوأوروبافيالأساسفيتنمو

علىويطلقأيضا.هناكإدخالهاتمحيث،الشمالية

.الأسكتلنديالخلنجأوالخلنجامممأيضاالخلنجشجيرات

لونهاأزهارذأتوخشنة،صغيرةأوراقلهالخلنجونبات

فإنولذلكأضحل،أتجذبالأزهاروهذه.أبيضأو،أرجواني

غربيمروجفيالخلنجأشجاروتنتشر.مميزةنكهةذوعسله

التربةفيللنموالأشجارهذهتميلحيثأوروبا،وشمالي

المناطقوبعضجزئيا(.)المتفحمةالخثيةالتربةاوالرملية

الحالهوكما-تصيع،البريطانيةالجزرفيوخاصةالمرتفعة

من)طائرالطيهوجطائرلتربية-)السبخات(المستنقعاتفي

العديدعلىالخلنجاسميطلقكماالأحمر.(الدجاجرتبة

لعائلةتنتمىالتي،والإفريقية،الأوروبيةالشجيراتمن

حوالىمنها،الخلنجمننوعا665حواليوهناك.الخلنج

وأشجار.الإفريقيالجنوبفي،بريةبصورةتنموستمائة

لأسفل،مدلاةالشكلجرسيةصغيرةأزهارلهاالخلنج

قدالأزهاروهذه.الساقحولعنقوديشكلفيوتتجمع

بيضاءأوصفراء،أو،أرجوانيةأو،ورديةأوحمراء،تكون

.الوافدةالحشراتمنكبيرةأعداداتجذبالأزهاروهذه

ينتمىالتيالعائلةلنفسينتمي،الجرسيالخلنجشجرو

شمجرمنأخرىأنواعوهناك.الحقيقىالخلنجشجرإليها

وخلنج،الصليبيةالأوراقذاالخلنجشجر:تشملالخلنج

بضعةمنألارتفاعفيالخلنجأشجاروتختلف.الدورمميت

أمتار.بضعةإلىلتصل!شتيمترات
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فيينمونباتالخلنج

والأراضيالمورالأراضي

الحباتلهذا.السبخة

داكنةحصراءأوراق

قرفيبلولىورهور

أحمرأرأحمر،أو،داكن

أليض!.أوداكن

،الشجيراتأنواعأكبرمنواحدةالخلنجوشجيرة

فيوتوجد،صغيرةشجرةحجمإلىتصلحتىتنمووهي

إفريقياجبالفيوأيضاالمتوسطالأبيضاالبحرمنطقة

شجرةمنالمأخوذ)العجرة(العقدذووالخشب.الامشوائية

غليودأوالغليونعملفيوالممعةبصورةيستخدمالخلنج

.الشجريالخلنج

فيتوجد،الخلنجنباتاتتسمىأيضانباتاتوهناك

أخرىعائلةإلىتنتميالنباتاتوهذهونيوزيلندا.أ!شراليا

المغزليالخلنجالنباتاتهذهأمثلةومن.الخلنجعائلةخلاف

غربفي)المستنقعات(،السبخيةالبيئةفييوجدالذي

ذاتعنقودياتمنهتتدلىالذيالكرويوالخلنجأجا،أسترا

أمعتراليا.غربجنوبمنطقةفيويحثرحمراءأزهار

البلادفىالبريالنباتانظر:المغير.اليحرخلئج

اطعبر(.المحر)حدنحالعربية

.لكتاباان!:.لخلوةا

يومالإنسادحياةا!متمراربهايقصدكلمةافد

النار.فيأو،الحنةفيإما،الحساببعد،القيامة

المنزلاللهكتابالعظيمالقرآنبنصالمسلمونيؤمن

صلواتالأمينالنبىعبداللهبنمحمدالمرسلينمحيدعلى

حق،الموتأن،أجمعينصحبهوعلىعليهو!سلامهالله

عنديحا!مبونالناسوأنالقبور،فيمنيبع!الدهوأن

فإنفشر.شراوإنفخيرخيراإن،أعمالهمعلىالبعث

ذلكغيركانتوإن،الجنةدخلواحسنةأعمالهمكان!

هويموتالذيأنكذلكويعتقدونالنار.دخلوا

حياةوتحيابارئهاإلىتصعدالأرواحاوأنالأجساد،

جاءإذاحتى)تعالىاللهقال.البعثيومإلىبرزخية

فيماصالحاأعمللعلي-":ارجعونربقالالموتأحدهم

لومإلىبرزخورائهمومنقائلهاهوكلمةإنهاكلاتركت

إماالموتبعدالحياةوأن.أ..:6!،المؤمولىلبعثون!

النار.فيخلودأوالجنةفطخلود

باختلاففيختلم!المسلم!ت،غيرعندالخلودمفهومأما

يسمىالغربيتينوالديانةأسفلسفةاففي.والفلسفاتالملل

لفكرةمصدراويعد،النفسأوالروحاللاجسديالجزءهذا

وإرادته.ال!نسان

وأللروحيحدثعماكثيرةنظرياتالماستبنىوقد

معظمأرواحأنالإغريققدماءاعتقدفقد.الموتلعدالنفس

يسمىالذيالسفليالعالمفيغامضةحياةلعيت!الموتى

اللاجسديالجزءأنوالبوذيونالهندوسويعتقد.الجحيم

مختلفة.لبأش!طجديد(من)يولدأيثانيةيتجسدللإنسان

نأالإفريقيةالمجتمعاتبعضوتعتقد.الأرواحتناسخ:انظر

النسل.فيثانيةتتجسدالإنسانروح

نأإماالأرواحأنالمصرانيةالكنائسمعظبمتعتقد

لماطبقا،الفردوسفيبالسعادةتتمتعاوالجحيمفيتعذب

نأالنصارىمنكثيرويعتقدالدنيا.فيحياتهمعليهكانت

روحه،إليهويعيد،الموتمنإنسانكلجسدسعيحييالله

يدخلأنوهوالقيامةيومالفصلبحكمهاللهيقضيثم

الأجسادوير!ل،الفردوسالسويةوالأرواحالاجساد

الجحيم.إلىالسويةغيروالأرواح
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نحووتبرهاهاحلابصبغبعد،بصلةجذرلقمةالفوتوغراليةالصورههدهفىجداواخ!،الحيةالكمائنماتلكلالبنال!الوحداتا!رر!ا،

خليتين.منهاكللتصبحمنقسمةخلايافيالصبغياتتسمىتراكيبالحمراءالصبعاتتظو.مرة002.1

الخللة

فكل،الحياةأشكاللكلالأساسيةالوحدةالخلية

خليةمنتتكونوبعضهاخلايا.منمكونةالحيةالكائنات

النباتاتمثلالاخربعضهاتتكونبينما،واحدة

جسمويتكونالخلايا.منكبيرعددمنوالحيوانات

تريليون01علىيزيدمماالإنسان

خلية.1(0!...،...،...،..).

إلالاترىأنهالدرجةجداصغيرةالخلاياومعظم

تملأبحيثالصغرمنمثلاالحمراءدمكفخلايابالمجهر.

جلدويتكون.هالدائرةهذهمساحةمنهاخلية000.04

الخلايا.منملايينعدةمنيدكراحة

في،مستقلةحياةالخليةوحيدةالكائناتبعضتعيع!

وفي.التنطمضعيفةمجموعاتفيبعضهاتعيشحين



الخلدة014

الحصلىالحودادحدرخلايا

الجردحلدحلايا

الخليةدراسةفيتستخدممصطلحات

أطمروتيمات.أصائيةااح!صلاهى.الأميةالآحمأض

ال!جميائية.التماعلاتفرعبرويات.الإنزيمات

الأعصاءاحلايابعضلوىفيالانقسامع!لية.الاختزاليالانقسام

العددلص!إلىالحسميةالحلاياصسعياتعدديقللوهو.الحسحية

الحسدية.الحلايافيالموحود

نواتانعمهاتتحالحليةلواة!يانقممامعمليةالخيطىالانقسام

.الصبياتمنمحموعيما!على!حهماك!!يحتويمتطابقتاد،

الواة.فيليسودكىأ،لىدالورايةايادةعلىتحتويحليةالنواةبداية

الخليةتركيماتتتكون.الأمينيةالحموضمنتتكولىمواد.البروتينات

الإفىيماتتسمىبروتياتوتسرع.الروتياتمنأساسا

الحلية.ديالكيميائيةالتفاعلات

وتمد،الحليةفىيستجمركصالأديموزي!(فوسمات)ثالثأفث

اسشاطاتها.اللارمةبالطاقةالخلية

لواة!ىأددالوراتيةالمادةعلىتحتويالتيالحلاياهيالنواةحقيقية

لغمت!اء.محاطة

عداالحلايا،المتعددالحىالكائرخلاياكاىتشملالجسديةالخلايا

!ملوعك!!م!اتيما!ع!الحسديةالخلاياتحتوي.الحسعيةالخلايا

منواحدصغىعلىأصاضحةاالجسميةالخلاياوتحتوي.الصبعيات

المسيات.م!نوعكل

لي!يميائيةمادةالأكسحير(محقوصالريبيالووي)الحمضأند

والرلامإلوراكط.للخليةالوراثيةالمادةتححل،الصسعيات

أعمالفيمتخصصةالخلاياتكون،والحيواناتالنباتات

،الكلماتهذهفيهتقرأأسذياالوقتففيتؤديها.معينة

بمارسائلالعينفيعصبيةخلاياتحمل،المثالسبيلعلى

بمقلتيمتصلةعضليةخلايا.وتقومالدماغخلاياإلىتقرؤه

الخلاياوتتجمع.الصفحةعبرعينيكبتحريك،عينيك

لإدريةاالصمورياحلا

العصبيةاضوراحلايا

يحملرأ.دهـدشبيهةكيميائيةمادة(الريبياسوويا)الحمصأنر

معينة.لروتياتلصمعألىدتعليماتأد

.البروتيناتإنتاح!ىتدحلالحليةميدقيقةأحسامالريبوسومات

الواة.عدا،الحليةغشاءداخلالمادةكلالسيتوبلازم

السيتوللازم.فيالأغشيةم!معقدةلتحب!صةالباطنةالهيوليشبكة

منالصبغياتتتكود.خليةكلداح!حيطيةتركيباتالمبجات

المادهأيأ،رودبروتيناتعلىتحتويمادةوهوال!صوماتين،

للحلية.الوراتية

شبكةوتشمل.محددةوظيفةداتالحلسةداخلتركيساتالعضيات

والربيوسومات.والواةوالمتقدراتالماطمةالهيولى

الطاقةتحولوهي.الخليةليالقدرةمحطاتهىاللتقدرات

سهتستفيدادبمك!الطاقةم!لتح!سلإلىالعداءفيال!صيميائية

الحلية.

الطولمتلمعينةخصائ!تحددالتيالوراتةوحداتهيالمورثات

التعليماتويحملأ،لىدحزيءمنحرءحينوك!!الشعر.ولود

منه.جرءأومعيرب!كحئبروتيرالحاصة

الوراثيةالمادةعلىيحتويالمواةالحقيقيةالحلاياديتركي!النواة

للحلية.

وتحركلتسكلها،الخليةتعطيالعروتياتم!شكةالخلويالهيكل

يساعدالخلايابعصوفي.الحليةسيتوبلازمفيالموحودةالزكيبات

كلها.الخليةتحركعلىالحلوىالهي!صل

معاالأخرىالمتخصصةوالخلاياالعفمليةوالخلاياالعصبية

النسئالعضلى.أوالعصبيالنسيجمثل،أنسجةلتكوين

العينينمثلأعفماءالأنسجةمنالختلفةالأنواعوتكون

جسمكالمتخصصةالخلاياكلوتكون.والرئتينوالقلب

آخر.حيكائنأيجسمأو

--س +
!
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كائناتأومتخصصةكانتسواءالخلايا،كلتشترك

أنتمثلما،حيةفالخلية.عامةصفاتفىالخليةوحيدة

الفضملاتمنوتتخلصوتتغذىتتنضوهى.حي

بعدتموتثمنوعها(منأفرادأ)تنتجوتتكاثرتنمووكذلك

معينة.فترة

ويسمىالغشاء،يسمىرقيقغلافبالخليةيحيط

تركيبالخلاياولمعظم.البروتوبلازمالخليةمحتوياتكامل

يأ،للخليةالوراثيالبرنامجعلىيحتوي،النواةيسمى

تقريبا.الخليةنشاطاتكلفيتتحكمالتيالأساسيةالخطة

.السيتوبلازمبالنواةالمحيطالبروتوبلازممنالجزءويسمى

يأفإنخلايا،منتتكونالحيةالكائناتكلأنوكما

الخلاياوتتكاثر.حيةأخرىخليةمنتتكونجديدةخلية

خليةمنجديدتانخليتانتتكونحيث،بالانقسام

الجديدتانالخليتانتحصلالخليةتنقسموعندما.واحدة

الوراثي.البرنامجمننسخةعلى

ندتسمىكيميائيةمادةفيالبرنامإلوراثي"يكتب"لم

وكل(.الأكسجينمنقوصالريبيالنووي)الحمضأ

الكتلنفسمنمنهاكلويتكون،متشابهةأندوحدات

كليجعلأندفيالمحمولالوراثيالبرنامجولكن،البنائية

يجعلالذيفهو.الأخرىالكائناتعنمختلفاحىكائن

عنمختلفاالوحشىوالحمار،السمكعنمختلفاالكلب

أنتويجعلكالزنبور،عنمختلفاوالصفصاف،اوردة

الاخرين.عنمختلفا

للخليةالوراثىالبرنامجعنالكثيرالعلماءيعرف

ويستخدمونأ.نديحملهاالتىالكيميائيةوالشفرة

لتغييرالكيميائيةوالشفرةالوراثيالبرناجعنفهمهم

.جديدةخصائصالحيالكائنوإكساب،الوراثيالبرنامج

منوللمزيدعملها،وكيفيةالخليةالمقالةهذهتصف

الموسوعة.فيوالحياةالوراثةمقالتيانظرالمحلومات

الخليةفحص

الخليةلدراسةالعلماءيستخدمهاالتيالأدواتأهممن

إلىالخليةتكبيرالبصريالمجهرفبإمكانالمجهر.

إلىتكبيرهاالإلكترونىالمجهروبإمكان،ضعف0002

مرة002).00المكبرةالنملةطولويبلغ.ضعفمليون

الهائلالتكبيرهذأمنبالرغمولكنمتر.008منأكثر

الخلية.أجزاءلبعضالتفصيليالتركيبرؤيةلايمكن

ففي.الخليةدراسةفىالأصباغأيضاالعلماءيستخدم

تظهر،معينةبأصباغالخليةفيالختلفةالأجزاءصبغحالة

المجو.تحتبوضوحالأجزاءهذه

الخليةدراسةفيالمستخدمةالأخرىالأدواتومن

بتدوير،خليطفيالختلفةالموادالجهازهذايفصل.النابذة

العلماءيطحنالخليةولدراسة.عاليةبسرعاتالخليط

الخلويةالأجزاءعلىالمحتويالخليطيضعونثمأولأ،الخلايا

عاليةبسرعةتدورنابذةفىالأنبوبويضعون،أنبوبفى

الأجزاءترسبإلىهذاويؤدي.الخلويةالأجزاءلفصل

فيالخفيفةالأجزاءتبقىبينما،الأنبوبقاعفيالثقيلة

المحتوىدراسةالعلماءيستطعالأجزاءفصلوبعد.القمة

الكيميائى.ونشاطهجزء،لكلالكيميائي

هيئةعلىتت!ثكلأنللخلايايمكنالخلايا.أوركال

وألوالبأوعصيأوصناديقأوملفاتأومكعبات

ويشبه.هلاميةقطعأونجومأوأطباقأوأخطوطات

خليةمن)تتكونالخليةوحيدةالحيةالكائناتمنالعديد

الخليةوحيدةالكائناتوتشمل.الصغيرةالكرأتوأحدة(

كائنوهوللأميبا،وليس.معينةوطحال!الخمائربعض

هلاميةكتلةفهو.معينشكل،الخليةوحيدآخرحي

علىالبكتيرياوتتشكل.لتتحركشكلهاتغيرمسطحة

طحالبوالدياتومات.لوالبأوعصيأوكراتهيئة

وأكرويةأومكعبةمتباينةأشمكالفيتوجدالخليةوحيدة

هرمية.

الخلاياأنواعبعضأشكال

فالحلاياوظائفها.أواحتياجاتهاحمسبكثيراتتفاوتالخلاياألثكال

مىالرسائللاستقبالكثيرةفروعلها،المثالمسبيلعلى،العصبية

.الأخرىالعصبيةالخلايا

عضليةخلايا
حمراءدمخلية

ميسيومابر

حارستانخليتاد

ورقيلثغر

تومياد
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من)تمكونيماالحظعديدةأسباتاتاخلاياومعظم

متعددصندوقهيئةعلىأوالشكلمكعبة(،عديدةخلايا

فيالخلايا،ا!أش!طفيالتنوعاتاأوتحدت.الجوانب

فخا،ياالخلايا.عديدةالأخرىاوالحيواناتالإنسانخلايا

داتأوالجوانبمسطحةأويةكروت!ضنقدالحيوانات

ورقيقةطويلةالعضليةالخلاياوبعفر.عديدةأخرىأضمكال

العصبيةالخلايابعضتشبهح!تفيأطرف!ت،اومدببة

الأشجار.االطويلةبفروعها

فالحلاياووظائفها.لاحتياجاتهاعلاةءالحلاياوالأشكال

علىقدرتهاتساعدهامثلا،الرقيقةالطويلةالعصبية

أعصبيةاالخا،ياتقومبينما،وظائفهاأداءعلىالانكمالث!

أنحاءحميعإلىاشسا،!بتوصي!أضفرعاال!صيرة،الطويلة

.أا

بنفسأحجامهافيالخلاياتتتفارالخلايا.أحجام

الخلايامعفمأأقطاروتبلغأمحا.أش!صافيتفاوتهامستوى

الخلاياهذهمن005تغطيأي200.0،1حوالي

وضعهاعندواحد،!شتيمترمسافة11المتوسطة

متراصة.

فبعفرحجما.الحلاياأصغربينمنالبكتيرياوخلايا

أ!طويبينبحيثالصغرمنالبكتيرياخلاياأنواع

معحجماالحلاياوأكبرفقط.معم5.2منها000.05

ظ!اح!-!5،اضيفةالو"الححموأحتم!،!ا!يالحافىضاتحتلروالخليةتركيبات

حواية.وأحرىناتيةحلية

النعامة،مليضالاطلاقعلىوأكبرهاالطيور،بيض

التنس.كرةحجماحجمهيسلغأسذيا

،لخلاياهالكليالعددعلىحيكائنأيحجمايعتمد

لأنبالفأر،مقارناعملاقأغيلفاالخلايا.حجمعلىوليس

لأنوليسالخلايا،منتريليوناتعلىيحتويجسمه

حجما.أكبرخلاياه

الداخلمنالحيةالخلية

ووظائفهاوأشمكالهاأحجامهافيكثيراالخلاياتختلف

ويمكن،خاصةسماتذاتالخلاياك!!وأحش.المتخصصة

تحتويحيثصغيرا،كيميائيامصنعاباعتبارهاحليةأيتخي!

ذلك،تفعلومتى،تفعلأنينبغيبمايخبرها!صمدرمرعلى

تحتاجهاالتيالطاقةلتوليدقدرةمحطاتعلىتحتويكما

خدماتها.وأداءمشجاتهاأصنعوآلياتظائنمها،والأداء

غشاءأوالخلويالغشاءيسمىرقيةطغشاءيحيط

غشاءيتكون.عبرهاالموادمرورآوبالخليةالبلازما

الشحمتسمىدهنيةمادةمنطبقت!تمنالخلية

غلافالغشاءويغطي.الدهنياتانو:الفوسفوري

خلاياوفي.المجاورةالخلاياعلىيثبتهاأوالخليةيحمي

.الخلويالجدارالغلافهذايسمىالنماتات

عداالخلايا،كلتشتمل،الخلويالغشاءوبداح!!

)2(أضواةا1()رئيسيينجزءينعلىالبكتيريا،حلايا

تركيماتأدناهالأتمكالوتوض!!.سةمتترعديدةحياتذراتثلحا،يا

نموذجيةحيوانيةخلية

!ر!ءحساأ

اعيوفيا

متقدر

حولحىذعقد

-ةلمواا

يرلمواءلعشا

مرلألسيتوا

نموذجيةحيوايةخلية

لحلويالحدارا
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،النواةحقيقيةالنوىذاتالخلاياوتسمى.المجوبلازم

والنباتاتالحيواناتكلوتت!ضن.حقيقيةنواةتمتلكلأنها

الفطرياتوح!لك،النواةحقيقيةخلايامنالخلاياأطتعددةا

الأميبامثل،الخليةوحيدةأحيةاأممائناتاوبعضر

مثلوتسمى،اةأضوافعديمةالب!صيرياخلاياأما.ياتوماتأولوا

.الحواةبدائيةالخلاباهذه

الخلية.نشاطاتيوجهأسذياالتحكممركزهيالنواة

.السيتوبلازمعنويفصملهالالغواةالنوويالغشاءويحيط

الصبغيات:!يباتالترمنمهم!تنوعينعلىالنواةوتحتوي

.والنويات(ماتزو)الكرومو

الكروماتين.تسمىمادةمنطويلةخيوطوالصبغيات

ويكوند.معينةبروتيناتوأندعلىماتينالكروويحتوي

تتححمالتي،للوراثةأجنائيةاأ!حداتاوهي،المورثاتأن

!كوتتكونالنس!!.إلىأ،لاء1منالخصائصانتقمالفي

أندثيبترويحددأ.ندجزىءمنجزءمنمورثة

بلدمثارال!طبأنحقيقةحيوانأيحليةفيأصكيميائيا

عينيكوأ!ندمكفصيلةيحددكمالمممحة،وأجسكل!

.الأحرىالخصائصوآلافشعركثيبوتر

موادإنتاجتوجيهعلىقدرتهمنأندعحائبوتأتي

مبنيةالخلاياشترحجمبات.البروتيناتتسمىمعقدةكيميائية

تسرعدلكإلىوبالإضافة.اخبروتيناتمنمعفمهافي

فيالكيميائيةالتفاعلاتالإنزيماتتسمىمعينةبروتينات

وجودعدمحالةفيببطءتحدثالتفاعلاتشهذه.الخدية

الو:وظائفها.أداءالخليةلاتمستصيعأضاننباو،الإنزيمات

الخليةتكونهاالتيالبروتيناتأنواعتحددوهكذا.الإنؤيم

الخلية.طبيعة

منمعينةمناطقشيتتكونمستديرةأحساموالنويات

وأواحدةنويةعلىنواةكلنختويو.محددةصبغيات

وتساعد.نوياتعلىأ،تحتويالخلايالعف!أعنوأكثر،

إدشاجحضمراوهيالريبوسوممات،شحوينفيالنويات

أنروبروليناتمنأضوياتاتتكونو.الخليةفيالبروتين

!صيميائيا،أندمادةأنرويشبه(الريبيوياضوا)الحمفر

.البروتيناتصنعفيمهمادوراويؤدي

الخلويالغشاءبهايحيصأالتيألادةاكلالسيتوبلازم

علىالخلاياكا!صميتوبلازمويحتوي.أشواةاعدا

الريبوسوماتفيالمصنوعةانبروتيناتتمحنو.ضعوماترببو

أصكيميائيةاالعملياتالأفآوأداءوالتجددأضموامنالخلية

الخالية.حياةأ!طواالمطلوبة

علىأيضاالنواةحقيتهيةالحلايابلازم!سيتوويحتوي

تسمىوظيفيا،متخصصة،صغيرةأخرىتراحصيب

الهيولىوشبكةالمتقدراتأ!ضياتاوتشمل.العفميات

أخرىعضياتالخلاياولبعفهرجولجى.وعقدةالباطنة

الصانعاتأوالفجواتأوالحالةالجسيماتمثل

علىأيضاتحتويالنواةحقيقيةالخلاياوكلالخفراء.

.الخلويالهكلتسمىالبروتيناتمنضعبكة

تحتويوقد.الخليةفيالقدرةمحطاتهيوالمتقدرات

هذهوتحول.المتقدراتآلافأومئاتعلىالخلية

منشكلإلىالغذاءفيالختزنةالكيميائيةأطاقةاالتركيبات

.الأعمالوأداءوالانقسامالنموفيالخليةيفيدالطاقة

الأغشية،منمعقدةشبكةالباطنةالهيوليوشبكة

الموادوتوصيلالبروتيناتلاختزانالجيوبمننظاماتشك!!

الهيولىشعبكةأجزاءوبعض.الختلفةالخليةأجزاءإلى

بسطحهايلتصقبعضهاولكن،أملسسطحذاتالباطنة

بروتيناتمنويصئالكثير.الريبومعوماتمنكبيرعدد

الريبومعومات.هذهفيالخلية

جهازأيضاتسمىوالتي،جصلجىعقدةوتتكون

وتعالج.المسطحةالغشائيةالأكياسامنحزمةمنجولجيم

فيالمنتجةالموادمنوغيرهاالبروتيناتا،كياس1هذه

منالحويصلاتتسمىصغيرةكراتتبرزحيث،الخلية

،الخلويالغشاءاتحاهفيالموادهذهوتحركجولجيعقدة

وقد،الأخرىالخلاياإلىالغشاءعبرنقلهايمكنهناكمنو

حويصلاتوتبقى.الخليةصئشطاءفيمنهايستفاد

ببعضبعضهايلتحمحيث،الخليةداخلالأخرىجولجي

المواد.منوغيرهاالبروتيناتتختزنحجيراتمكونة

إنزيماتعلىتحتويمكورةأجسامالحالةالجسيماتو

الحالةفالجسيماتالمواد.منالعديدت!صعميرعلىقدرةذات

البكتيرياتدميريمكنهامثلاالحمراءالدمخلاياداخل

الوحيدةالكائناتوبعضالنباتاتخلاياوفي.الفهارة

وظيفةبالسوائلمليئةكبيرةفجواتتؤديالخلية

فجوةتحتلقدالنباتاتبعضوفي.الحالةالجسيمات

الخفمراءوالبلاستيدات.السيتوبلازممساحةمعظمواحدة

علىوتحتويوالطحالبالنياتاتخلايافيتوجدعضجات

أثناءوفي)الكلوروفيل(.اليخضورتسمىخفمراءمادة

طاقةاليخضوريلتقطالضوئىالتركيبالمسماةالعملية

هذهالخفسراءالبلاممتيداتتستخدمثمالشمص،ضوء

انظر:.الكيميائيةبالطاقةالغنيةالسكرياتلصنعالطاقة

هذهعلىالحيةالكائناتكلوتعتمد.الضوئيالتركيب

الموادكللصنع،مباشرةغيرأومباشرةبولقة،ياتالس!

المثالسبيلعلى،فالحيوانات.الخليةفيالأخرىالكيميائية

آكلةالحيواناتأوالنباتاتعلىبالتغذيالطاقةعلىتحصل

.أضباتاتا

العصياتمنمتعددةأنواعمنالخلويالهيكليتكونو

ويحدد.السيتوبلازمفيمعقدةشبكةتكونالتيأجروتينيةا

تمددوكذأسكبعضا،لبعضهاأضسبةباالشبكةوضئأجزاء



الخلية!ا،1

ويحركالخليةشكل،الشبكةأجزاءبعضوأنكماش

حركةالخلايابعضفييسببكما،الخليةفيالعضيات

وتساعدهاالسباحةعلىقدرةذاتالخلاياوبعض.الخلية

وتحتوي.الخليةخارجتمتدالشكلشعريةتراكيبذلكعلى

علىالأهدابأوالأسواطتسمىالتي،التراكيبهذه

الخلايامنالعديدوفى.الخلويالهيكلعصياتمنحزمة

وهماالمركزيينالجسمينفيالخلويالهيكلمنجزءيوجد

تكاثرفييساهمانالواسعةالقصيرةالأسطواناتمنزوجان

علىمنهماكل،متعامدانالمركزيانوالجسمان.الخلية

.النواةمنبالقربويقعانالاخر،

الصغر،متناهية،الخليةوحيدةحيةكائناتالبكتيريا

فيأندعلىتحتويالتيالمنطقةوتسمى.النواةتنقصها

واحدصبغيوللبكتيريا.النوويالجسبمالبكتيرياخلية

هيكلعلىلاتحتويوهيمستدير.أندجزيءمنمكون

الحقيقيةالخلايافينجدهاالتيالعضياتمنأيأو،خلوي

الغشاءمنامتداداتعلىتحتويبعضهاولكن،النواة

بعضوتؤدي،السيتوبلازممنطياتتكونالخلوي

الب!صيرياوأسعضالخضرأء.والصانعاتالمتقدراتوظائف!

أسواطعنتركيبهافيتختلفولكنها،أسواطأيضا

الحيوالمجةالحليةهدهتحتوي1-

المسعيات.منزوح!تعلى

الحي!يالا!سامتمدأأدوقسل

والحس!الىالصمعياتتتضاعص

المركزياد.

المركزيادالجسمانيتحرك2-

ويتكونالمتقابلير،الحالينإلى

الكروماتيدادويده!.معزل

(دالمتصاعما)الصسيادلىلأحواا

.المعزللمشصص

الكروماتيدانينعصل3-

صبعيسبإلىوتححولارالأحوار

الصبعيانويتحرك.حديدين

المتقابل!الحالمجينإلىالمممصلاد

الخلية.من

السيتوبلارم،يمقسم4-

حليةكلوتتلقى.الخليةوتسمتحطر

الصسغياتمنعدداحديدة

صبغياتعددضعصيساوي

الأم.االحلية

الداسرشفراتمثلتدورفهي.النواةالحقيقيةالخلايا

.تتحركالبكتيريالتجعل

الخليةانقسام

وكلأكثر،أوواحدةخليةمنحيكائنكليتكون

فيموجودةكانتخليةعننتجتالخلاياهذهمنخلية

تتكونبحيثبالانقسامالجديدةالخلاياوتتكون.الأصل

الوحيدةالحيةالكائناتأما.الواحدةالخليةمنخليتان

.واحدةبخليةوتكملهاحياتهافتبدأالخلية

العديدةالحيةالكائناتمنوغيره،الإنسانويتشكل

حجمإلىالخليةتنموأنفبعد.واحدةخليةمنالخلايا،

الخليتانهاتانوتبقى.خليتينمكونةتنقسم،معين

تنقسمانثموتنموان،الأخرىعلىمنهماكل،ملتصقتين

وتبدأ،ومراتمراتبدورهاتنقسمأرئخلايا،!كونتين

الإنسانيتكونوهكذا.العمليةهذهأثناءالتخصصفى

الخلاياالعديدةالحيةالكائناتمنوغيرهاوالقطوالسم!!ة

.واحدةخليةمن

العمليةففي.عمليتينعلىالخليةانقساموينطوي

وفي.النواةتنقسم،النوويالانقسامتسمىالتي،الأولى

ينقسم،السيتوبلازميالانقسامالمسماةالثانيةالعملية

الحيطيالانقسام

النوعهداوفي.الخيطيبالانقسامالنواةحقيقيةالحلايامعظمتتكاتر

الواةمعمتطابقتيننواتينلإلتاجالحليةنواةتنقسمالخلويالانقسامس

وتوضحال!توبلازممط.الالقسامالحيطيالالقسامويعقب.الأم

حيوانية.حليةفيالعمليتينهاتين)أدلاه(الألتحكال

لوادا

-؟يزبرير3ء-فىلإ-جم!خ-خش؟!خ!حخع

عثةصخصاصعياتريى!رصدحما

راتيدكروما

أحوادمركريادحسحالى

المعرل

-يهو--ء؟؟إ؟+خ-3بتن!

!7-خ-!و--ءكأ----لا7يرجمخغ؟قي؟يمخ7"

+!صب-؟-ير!-3

حديدةصسياتمركريالىحسحاد

حديدتالىحليتاد

صسعيات



مننوعانوهناك.نصفينإلىالخليةوتنشو،السيتوبلازم

الانقسام)2(الخيطيالانقسام(1)الخلويالانقسام

الاختزالى.

الحقيقيةالخلايامعظمنوىتنقسمالخيطىالانقسام

النواةتنقسمالعمليةهذهوفى.الخيطيبالانقسامالنواة

ذلكبعدالسيتوبلازمينقسمثم،متطابقتيننواتينمكونة

جديدقنخليتينتكونإلىيؤديمما،العادةفىمباشرة

وحيدةالحيةالكائناتمعظموتتكاثر.النواةمتطابقتي

الخلايا،متعددةالحيةالكائناتخلاياومعظم،الخلية

الخيطي.بالانقسام

-اأطوارأربعةعلىالخيطيالانقسامعمليةوتحدث

الانفصاليالطور3-الاستوائىالطور-2التمهيديالطور

أحدانتهاءبينالفترةوتسمى.النهائيالطور-4

الطورالتاليالنوويالانقساموبدايةالنوويةالانقسامات

نشاطاتهاوتؤديالخليةتنموالبينيالطورأثناءوفي.البينى

بالمجهرالمرحلةهذهفىالصبغياترؤيةوتصعب،العادية

نعسخةمركزيجسموكلصبغىكلويكون.البصري

الصبغيويسمى.البينيالطورمنمعينوقتفينفسهمن

ويكونان،الاخوانالكروماتيدانونسختهالأصدي

حواداارتيدكررما

ياركر!رلىحسحا
متصاعفةصعيات

الانقسامالحليةتبدأأنقبل-ا

صبغياتهاتتضاعصالاختزالي

وتزدوج.المركريادوجسصاها

المتشالهة،المتضاعفةالصبعيات

منمنهاكليتكودوالتي

أحوي!.ينتيدكروما

الصرل

الصبغيروجلمجحرك2-

تم.المغرلوسطإلىالمتضاعف!

وتذه!الأزواجتنفصل

المتقابلين.الجانبينإلىالصبغيات

الأولالانقسامبعد3-

كلتتلقى،الخيطيللانقسام

منمتضاعفاصبغياجديدةحلية

الصبعياتصزوجكل

الأصلية.

ينمصلالثانىالانقسامبعد4-

وتصبح.الأحوانالكروماتيداد

الأربعةالخلايامنحليةلكل

زوجكلمنواحدصبغى

متضاعف.أصلي

5،1الخلية

تضاعفوبعد.المركزيالقسيميسمىبتركيبمرتبطين

للانقساممهيأةالخليةتكونوالصبغياتالمركزيينالجسمين

الخيطي.

الطورالخيطيالانقساممنالأولالطوريسمى

بالالتفافالصبغياتتبدأالمرحلةهذهوفي.التمهيدي

طولأأقصربالتدريجتصبحمرئيةخيوطإلىوالتكثف

،الصبغياتفيهتتكثفالذيالوقتوفيسمكا.وأكبر

تمتدالأليافمنشبكةفيالخلويالهيكلمنجزءينتظم

الجسمانويتباعد.المغزلالشبكةهذهوتسمى،الخليةعبر

الطرفينفيويستقران،المغزلأليافامتدادعلىالمركزيان

أنتهاءومع.المغزلقطبيبذلكمكونين،للخليةالمتقابلين

.النوويالغشاءيتفتتالتمهيديالطور

ألانقساممنالثانىالطورأي،الاستوائيالطوروفي

،المغزلوسطنحوالأخوانالكروماتيدانيتحرك،الخيطي

الأخوانالكروماتيدانويكونألامشواء.خطيسمىالذي

امتدادعلىينتظمانولكنهما،المرحلةهذهفيمتصلين

جسمهعندكروماتيدكلشصلبحيثالاممتواء،خط

الثالث،الطوروفى.الأقلعلىواحدمغزلىبليفالمركزي

المركزيانالجسمانينقسمالانفصاليالطوريسمىالذي

الاختزاليالانقسام

الالقساميسمىالنوويالانقساممنلنوعالجنسيةالحلاياتخضع

عددلتقليلنووسانقسامينالحلويالانقسامويتطلب.الاختزالى

.الأخرىالحلاياصبعياتعددنصصإلىالجسحيةالخلاياصبغيات

الخليةتستعيدأنثويةحنسيةلحليةذكريةحنسيةخليةتتحدوعندما

للصسغيات.الكاملالعدد

متصاعمةصسيات

!!؟!يرتخ

ير!تر!؟!!!!؟بخ%في!!

مركريادحسماد

ة11

ساصعيات

ساتيداتك!و



الخلية146

يخمفسات!اجديد،صبعيإلىماتيدحروح،!ويتحوأ!

ألمقابلة.االأقطاباإلىيتجهانالصبغيان

أ،كقساء1ص!3الأخيراالمرحلةأي،النهائيالطوروفي

الأأخ!ماصص،ااحةحاقمازنححعهإلىصبغيح!!يعود،الفتيلي

غساءنيت!صو،أجصهـيابالمجهرصهـقيغيرأضاليباويصبح

اطغز!ج!صسررا!واهذاصىووأجدد.نوادكا!حولنووي

ضس!طتمرجزءاالمغزأجةالأاجاثابروتيحاتوتكونأيضا،

أ!اجدة.االحلايافيالخلويأ!يكلا

أتقي.أ!وهـااديأيضاااسسيتوبا،زاانقساميبدأوعادة

عسد!ا،أحسيتوبا،زمعباا،نقسام1يحدثالحجواناتخلاياوفي

س!حليت"اص!صأ!أجدتباأضواش!-ال!7الحلويالغشاءيضية

الجدا!ذاتا!لأحر!والحا،ياأكباتاتاخلايافيو.وليدتين

كاررصأ!أجما-فيص!ااخوات!اب!!خلويارحالهينمو،الحلوي

ظ!صع!اصسبغياتاعددي!صدا-!الحاحالأوفي.خليت!!

حتوبراالأء،الخليهفياصصسغياتاامحددمساوياجديدةخلية

ا/،امخساء"لم،صمآت.اءراشةاماتالمعلوادفسعلىأيضا

،ا!لأحيا!نجعضشفيدائما.متصهابقن!تخليتينأسميتوجملازميا

معيمةعضياتصعدداألجديدت!تالخينإحدىتتلقى

أ،نتسماء1!ؤديو!د.الأحرىاالخليةتتلصهمماثبرأ

اححم.مختلفتيخليت!!ت!صنإلىأيضاالسيتولالأزمي

،صكواتحاملةالحديدةالخليةتنتىقدذاكإلىالإضافةوبا

كثسشيمردمرأكثرالحيصم!الانقساميتكررعندماوذلك

أسسبتوبالأزمي.ابالانقساملامصحويكونأندقن،الخلية

ا!حدإلىأكباعيةاالخلاياديالحيصي!أ،نقسام1ويختلف!

الحتا،حاأيتعددداأخباتاتادخالأيا.الحيوانيةالخلايافيعنه

شبينهةمغازأ!تت!صأس!صثهاو،مركزيةأجسامعلىلا!توي

الحيوانية.الحالأياتكونهااشتيبتلك

!!أعديداو،االبمانسانايت!ضاضالاختزالىالانقسام

شقصيت!ص!الجديداغردفاجسسيا.،الأحرىاالحيةالكائمات

لحلية،النطفةتسمى!ريةذجنسبةخليةتتحدعندما

اكتي،الجسسيةالحالأياتنتىو.البيضةتسمىأنثويةجسمية

قهـصةت!طأعضاءأوأكسجةفي،الجرثو!ةالحلاياأيضاتسمى

لاا،نقسامأوا،جديدةجنسيةخلاياتتكودحيث،خاصة

الخلوياالأنقساامنحاص!بنوعالحلاياهذهتمرث!ا،الحيطي

حثا-اتحدوفيأسسبباطعرهضةو.أ،كأشافي1الانقساميسمى

أ!راثة.اعنشميئانفهماأنينبغيالأمرا

عددعلىصحتويالحيةأس!صائناتاأنواع!تنو!ف!ص!!

متا،الإنساناففي.الجسديةحالأياهفيأ!مبعياتاصمع!ت

وشيرزجا،13أ!مفدعةا!يرالصبغياتمرجازر23

فياروخظ!صبغياويتشابه.أزواج7أجازلاءانبات

الجسحيةالحليةأنافترضنافإذا.أ!راتياوالمحتوىوالش!سل

عددنفحرعلىيحتويالىالمؤنثةالجنسيةوالخليةالمذكرة

اسكاتناشىالأكأهـىاا!ا،حاظيهتخفأ،:ي1أ!مبعياتا

جديدةجسدلةخليةينت!ث!حوص!اخادهماصإ-،الحي

نختويه.أنينمعرالذيأ!مبغجاتاعددحمع!عايتحتو

خار*ياهصىصبعجا46ع!ح!يحفمتالا،1تالإاحمعافا

البيضةوحلاياالأ!اكأاخصفة11حا،باشانت11إ.الحسدية

الجسديةالخا،يافإنحمبغيا،46علىيةمحتوالأماصي

تحتويوسودصبغبا،؟2عاينحتوفسهاجداسا!

184أ!اسا-اححذاينتص!ا!ذياأعباجسا-نجةا،نجاالحى

الجسمجةالحالأيانختويأخضاعف!اهذاوينعحروصا-ا.5صبغيا،

هذاقيتم.اجسديةاالخالأياصبعياتعا-دلحمورعر

لى.اث!ختهـا،ا)اث!صتساجما

زيننوانقسامينعلىالم،ختزافيأ،كقساءا1صشتما

الأولاا،كتسا1فب9.جنسيةخالجةا!ط!نفححلير

بحتويا!ا!حبغياتاكحمص!ا.ت،حمبغيصاصتضاع!

إلىجمبامتصمل!!أحوير!اكسا-3"دعا!ا/لآلىباد

نفص!فىألمقاطانفهيمهـهسجوار!حمعىظيتكلنجحمت،جمص

..!...-!ص

نحوأطتفماعنةاأ!ممغياتاا-"اآك.لتسذأحكممعا--.1109

هـ!!هـسر!

أحدأممنو،ا!مبغياتاا!أزهسضطت!11،سواء،حط

لحوجحرك،ماتيدبهل!ص"جحمففمايىشا!اطذا،ا!سماتا

أنخفاالآضهـنحوالصبغييتصهـكلينما،الآفصاباأحد
يتسمماأسذيا،بالأزمىالسينوالأنقساماذأسكجر5.أمفانج!!ا

جديدةخليةكلىتتلتثىه!صداو.قسم!!إلىاأحسينوبالارا

زوحك!!منأخويرت،3تمانيدحصوص!نام!فاحدارصسعيا

هذاوفي،اجديدنانا!اجنانهانا!تمقسمث!.أصلي

اطكونينبىتتيدزماأص!صاصصايذحعى،ايأخااخقساءالأا

.حدلدةحلمةث!311ا!لأح!ما!مما-530اع!--"إ

...-!،ك!هـ!ص!..هـ!هـهـ!

خلابا،أرلعيا،حتزافي1الاعتساماانثسحا!يصتص!حم!!دا،و

نجدهأرزياالصبغياتعددكحمروعلى!نهاظبحتوي

اخي.أ!!اءثاحالأبابقيةي

والبيضةالنصفةأأي،الإنساناصيالحسميةالحليةيتختو5

عمليةكأأجيضةلاأصصفةأاتتحدقعندماصمبغيا.32على

البيفةواحدةخليةالأنخاداصتتن!ت،الإخصابتسمى

متحتمابها.روجا23أزصبغيا،46ع!يةمحتوانحصبة-

احا،يا)1الوراثةانقر:.أجيضةا!دهصالجن!تص!--ز

دهـأ.اخك!ط"اا!سمعة

لهماتتش!ص!أ،خالى1أحمليآلىا3لماوالتخصصالنمو

أجيضمةفا.معينحيساتنإلىواحدةمحعبةلبضيةخاجة

ثلعلىاحتوتمنهاأنتشحتم!طتا!اعصبة

حجثبها،تنموأخباأعريقةاإلىأدتانتياضعليصاتا

تم،السيتوجما،زمي"ا(،نتسامالحي!!الاا،نتهساانقسمت

صتضخمة!صميةت!صدإلىأدتائتيا،نشممامات1أتتوا

)التخصمحم!(،التماببزفيالحا،يابدأتوعمدئذالحلايا.
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والخلاياالجلدوخلاياالعضليةالخلاياتكونعنهنتجالذي

ثم،أنسجةلتكونالخلاياوتجمعتوغيرها.العصبية

ورئتيك.قلبكمثلالأعضاءالأنسجةكونت

.الآنالعلماءتواجهالتيالتحدياتمنالتمايزوفهم

المادةنفسالنسلإلىتنتقلالخليةفيهاتنقسممرةكلففي

تصبحعندمايحدثالتمايزأنالعلماءويعتقد.الورأثية

الخلية،فينشطة)الجينات(المورثاتمنمعينةمجموعة

منهاالعديد-معينةبروتيناتالمورثات!ذهتنئحيث

بهاالحيالكائنخلاياوكل.الخليةتمايزتسبب-إنزيمات

المجموعةينشطالذيماإذنأ.ندونفس،المورثاتنفس

الخلايا؟منمعيننوعفيالمورثاتمنالمعينة

الخلايا.تموت،الحيةالكائناتكلمثل.الخليةموت

جسمك،فىخليةبلايينثلاثةنحوتموتدقيقةكلففي

جديدةخليةبلايينثلاثةنحوتتولدالدقيقةنفسوفي

الجلدوخلايا.الميتةالخلاياعنعوضا،الخلويبالانقسام

الأعضاءخلايامنالميتةالخلاياتمربينماتتقشر،الميتة

المدىويتفاوت.مإلفضلاتالجسمخارخإلىالداخلية

31لمدةتعيعشمثلاالبيضاءالدمفخلاياللخلايا.الزمني

يوما،012لمدةالحمراءالدمخلايالعيشبينمايوما،

فتعيشالعصبيةالخلاياأماشهرا.18لحواليال!صدوخلايا

سنة.001لحوالي

الخليةعمل

،الحياةوظائفبمعظمتقومفهي،النشاطعارمةالخلية

تؤديذلكإلىوبالإضافةوالتكاثر.النموذلكفيبما

وظائفالخلايا،المتعددةالحيةالكائناتبعضخلايا

تحصلأنللخليةلابدعم!ها،وتؤديتعيشولكي.خاصة

التيالموأدمنوغيرهاالبروتيناتتصنعوأن،طاقةعلى

التفاعلاتآلافوتسريعنفسها،لبناح!الخليةتحتاجها

فيها.تحدثالتيالكيميائية

المتقدرات،منالإنسانطاقةمعظمتأتى.الطاقةإنتاج

المتقدراتوتشبه.الخليةفىالقدرةإنتاجمراكزأي

تديرالتيالكهرباءلإنتاجالوقودتحرقالتيالقدرةمحطات

الذيأ!قوداهوالشخصيتناولهالذيفالغذاء.ألالات

الاحتراقهذامنتجاتومن.المتقدراتداخليحترق

أ(،ف)ثالأدينوزينفوسفاتثالثيسمىمركب

يوفرحيث،الخليةنشاطاتتديرالتيالكهرباءيمثلالذي

لىوتحزدالمتقدراتتسمىدقيقةتركيباتفىالطاقةمعظمتنتح.قةالماأالبشريهالخليةتشجكيىأدناهاحتسكلالوضحالطاقةإنتاخ

ليأ!غداء.ام!الوقودهدايأتىالبشريال!سائنوفيوقود.إلىالمتقدراتتحتاحأفتولإشكاجأ.!ثيمسمىمركب

إلىالموادهذهالدمويحمل.بسيطةوسكرياتدهيةوأحماضأمينيةأحماضإلىالعذاءالهضميالجهاريكصراجدايةا

الأحماض!ولدخلأ.فتم!حزءيتجكما،الخلية!ميتوبلازمفيالبيروفيكحمضإلىالسكرياتتكسرحيثالخلايا،

،أدثعنهايتجالكيميائةالتفاعلاتمرسلسلةتحدتحيت،المتقدراتإلىالبيروفيكوحمضوالدهنيةالأميمية

فصلات.شحلفىوماء،كربونأكسيدثانىويتكون
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علىأ،فثيونرعملها.الأداءالحليةتحتاجهاالتيالطاقة

أ!إرساأوالعضلاتأخقليصأسلازمةاالطاقة،المثالممبيل

العصبية.الخلايابينالر!مائل

مجموعاتثلاثعلىأفثجزيءيحتوي

)قوىكيميايةبروابطبالأخرىمنهاكليرتبط،فوسفات

يشبهشمكلامكونةبعض(،إلىبعضهاالذراتتمسك

ب!تتربطأشباوالرابطة.الحديديةالس!سكعربات

جداغنية،الخصوصوجهعلى،والثالثةالثانيةالمجموعتين

التيالطاقةتنطلقاشوابطكحذهتتفككوعندما.بالطاقة

الخلية.تستخدمها

سواء،الحيةال!!ائناتلكلأطاقةا!صدرهيوالشمصر

النباتاتخلاياتنتجحيث،مباشرةغيرأومباشرةبطريقة

التىالعمليةوهي،أ!سوئياالتركيبعمليةأثناءأفث

وتستخدمهاالشمسمنقةالصاأالخضراءالنباتاتبهاتأصر

جزيءعليالشمسضوءيسقطفعندما.السكرياتلصنع

منسلسلةتحدثالخضراء،البلاممتيدةفياليخضور

اشتيالطاقةأخابخاأفثويوفر.الكيميائيةالتفاعلات

منوالماءالجو،منالكربونأكسيدتانيالنباتبهايحول

ال!صائناتبعضوتنتح.أخرىوموادس!صياتإلى،التربة

التركي!بعمليةافثأيضاالبكتيريامثلالأخرى،االحية

الضوئي.التركيبانظر:.الضوئي

الذيالغذاءمنطاقتهاعلىالحيواناتخلاياتحصل

أجزاءإضأخذاءاللحيوانأ!ضمىاالجهازيفتت.تأكله

دهمية،أحماضإلىالدهونتتفتتحيث،رئيسية

إلىوالبروتينات،بسيطةسكرياتإلىوالنشاوالسكريات

الدمويحمل.الأمينيةالأحماضتسمىكيميائيةوحدات

الجسم.خلاياإلىالموادهذه

إلىالبسيطةالسكرياتتتفت!الخليةسيتوبلازموفي

وتدخلأ.فثمنقليلةكميةوتنتجع،البيروفيكحمض

البيروفيكوحمضالدهنيةوالأحماضالأمينيةالأحماض

أكثر،الموادهذهمعينةإنزيماتتفتتحيث،المتقدراتإلى

وجودمنولابد.الكيميائيةالتفاعلاتم!سلسلةفي

هذهحدوثأضمانالمتقدراتفيأيضاالاكسجين

كربونأكسيدثافيالتفاعلاتهذهعنوينتج.التفاعالأت

فثجزيئاتوتغادرأ.فثمنعديدةوجزيئاتوماء

فىإليهاالحاجةبرزتحيثمالتمئالطاقةالمتقدراتأ

فيالفوسفاتيةالروابطخاصةإنزيماتتفتتحيث،الخلية

الخلية.نشاطاتتتطلبهاالتيالطاقةلتحريرأ،فث

علىالحيةالخلاياكلتحتويالبروتيناتإنتماج

.البروتيناتمنالخلاياتراكيبكلتبنىحيث،البروتينات

الكيميائيةالتفاعلاتالإنزيماتتسمىلروتيناتوتسرع

وإنتاجالطعامهضمعلىتساعدحيث،للحياةالضرورية

تحتويوقد.الأخرىالبروتيناتبناءفيتساعدكما،الطاقة

.ال!نزيماتمنمختلفةأنواعمنمئاتعلىأ!احدةاالخلية

اضشاطاتاتنظمالتىالموادأي-الهورموناتمنوالعديد

ويصنع.بروتيناتالختلفة-الجسمأنحاءفيالكيميائية

لمكمادشةالمضادةالأجسامتسمىبروتيناتأيضاالجسما

منتتكونالأبعادثلاثيةمعقدةموادوالبروتينات.الجراثيم

تسمىمركباتمنمطويةسلاسلعدةأوواحدةسلسلة

وحداتمنالسلاسلهذهتت!صن.الببتيداتعديدات

كربونعلىبدورهاتحتويالتيالأمينيةالأحماض

بعضهايحتويوقد،ونيتروجينوأكسج!توهيدروج!ت

بعض،يمبعضها،الأمينيةالأحماضوتترابط.!بريتعلى

02وهناك.الببتيداتعديداتسلاسللت!صينحطفي

إنتاجفىعادةتساهمالتيالامينيةالأحماضامننوعا

،الأحماضهذهمنعددأييترابطأنويمكن،البروتينات

سلاسلوبعضالببتيد.عديدسلسلةلتكوينآحر،أوبش!صل

أمينيةأحماضوصلات01علىتحتويأجبتيداتاعديدات

منأكثرعلىالأخرىالسلاسلبعضتحتويبينمافقط،

الدهنيةالأحماضمنمعينترتي!أيوي!صن.وصلة001

وهكذا.الأخرىالسلاسلعنمختلفةببتيدعديدسلسلة

الختلفة،البروتيناتعددوبالتالي،الختلفةاسملاسلعددفإن

انظر:.العمليةالناحيةمنلانهائي،تتكونأنيم!شالتي

البروتين.بمالأمينىالحمض

التىالبروتيناتلكلزرقاءطبعاتعلىأنديحتوي

قالبعلىمورثكليحتويحيث،الخليةفيتصنع

يمكنالتيالويقةالطبعاتهذهوتوجه.معينببتيدلعديد

لتكوينبعض،معبعضها،الأمينيةالأحماضبهاتترابطأن

الخلية،سيتوبلازمفيالبروتيناتصنعويتم.البروتينات

صنعفيالإسهامأجلمنالنواةلايتركأندولكن

ددالكيميائىالصنويؤديذلكعنوعوضا،البروتينات

الخلية،نواةفيأنرويصنع.المهمةهذهأ،نرأيأ،ن

والسيتوبلازم.النواةمنكلفييوجدولكنه

بروتينإنتاجنتابعدعنا،البروتيناتصنعكيفيةولفهم

الخطوةتحدث.واحدةببتيدعديدسلسلةعلىيحتوي

طبعةمنأنرنسخةهناكتصنعحيث،النواةفيالأولى

يتركذلكبعدالببتيد.عديدبسلسلةالخاصةاكرقاءأند

والذيهذا،أنريذهب.اسميتوبلازمويدخلالنواةأنر

إنتاجمراكزأي،الريبوسوماتإلى،الرسولأرنيسمى

أنرامتدادعلىالريبوسومويتحرك.الخليةفيالبروتين

وظيفةالرسولأنريؤدي.عليهالمشفرةالمعلوماتقارئا

الصادرالتوجيهحسببدقةالأمينيةالأحماضيرتبقالب

معا،الأمينيةالأحماضوتوصل.المورثاتفيأندعن

الببتيد.عديدسلسلةلتكوينالآخرتلوواحدا
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ووظيهفةشكليتحدد.البروتيناتإنتاج

الموضحةالحيوانيةالحليةمتل،الحلية

تصنعها،التيبالبروتينات،أدناه

منبدورها،،المروتيناتوتتكولى

الأحماضتسمىدقيقةوحدات

الطبعاتعلىألىدويحتوي.الأمينية

تصئفيالتىالبروتيساتلكلالزرقاء

اشرقاءالطعاتهذهوتوحه.الخلية

الأحماضبهامشرتبطالتيالأوامر

معينة.لروتيناتلتكولىمعاالأمينية

الواةاولطههلآا!يولياش!كة

ملأأالسمتو

أنرويذهب.الروتينلدلكالخاصةأندلطبعةألىرسححةتصنعمعينبروتينإنتاجفيالشروععند

فيالباطمةالهيوليشكة!عطحعلىدقيقجسموهوريبوصوم،إلى،الرسولأنريسمىوالديهدا،

نرم!آخرويجمئوع.الصحيحالترتي!حمسبالأمينيةالأحماضالرسولأنرويرت!.السيتولأرم

السيتوبلارم.فيالأمييةالأحماضالناقلأنروهوأ،

أنرمع،الأمينيةللأحماضالحامل،الناقلأنرويتراص.الرسولأنرامتدادعلىتتحركالرلوسومات

تحركوأثساءاليمير(.)إلىالناقلأدرويتحررمعا،الأميميةالأحماضوترتبط.الريبوسومفيالرسول

أنرمنالنهائيةالقطعةوتشير(.الوسط)فيالببتيدعديدسلسلةتتكون،الرسولأنرأسفلالريبوسوم

اكتملت.قدالسلسلةأنإلىاليسار()إلىالرسول

الناقلأنريسمىأنرمنآخريجمئوع

إلىويحملها،السيتوبلازمفىالأمينيةالأحماض

وهناك.الرسولأنربالمتصلةالرسولأنرريبوسومات

الأحماضأنواعمننوعبكلخاصةناقلأنرجزيئات

والحمضالخاصالناقلأنربينالجمعويتم.الأمينية

وإقىيم.أفثبفعل،الصحيحالأمينى

بقطعتيريبوسوميرتبط،بروتينأيإنتاجأثناءوفي

قطعةكلويسمى.الرسولأنرجزيءمنقريبتينتشفير

نوويدات،ثلاثمنتتكونوالتيالتشفير،قطعتىمن

ويصطفروأحد.أمينيبحمضمختصةوتكون،الرامزة

الرامزةفيالأمينىحمضهبهملتصقاالصحيحالناقلأن

ناقلأنريصطفأنوبعد.الرسولأنرلقالبالأولى

الحمضانيرتبط،أخرىرامزةعلىالأمينىوحمضهآخر

،الأول،الناقلأنريحررثمبالاخر،منهماكلالأمينيان

الأمينية.الأحماضمنمزيدلجمع

الناميةالببتيدعديدسلسلة،الثاني،الناقلأنريثبت

لأسفلرأخرىرأمزةالريبوسوميحركثم،الريبوسومإلى

الناقلأنريصطفالرامزةهذهوعلى.الرسولأن

الحمضيرتبطثم.بهالملتصقالأمينيحمضهمعالصحيح

الناقل،أنرويحرر،السابقينالأمينيينبالحمضينالأميني

الرامزةمغطياأخرىخطوةالريبوسوميتحركثم،الثاني

حتىالعمليةهذهوتستمر.الرسولأنرقالبعلىالتالية

.بخطوةخطوة،الرسولأنرطولعلىالريبوسوميمر

أميني،لحمضالناقلأنرعلىالأخيرةالرامزةولاتشفر

ثمومن،اكتملتقدالسلسلةبأنإشارةتعطيولكنها

إنتاجيكتملوبذلكالمنتهيةالببتيدعديدسلسلةتحرر

البروتين.

مملسلةمنأكثرمنتتكونالتيالبروتيناتمعظموفي

ثمحدةعلىكلاالسلاسلتصنع،واحدةببتيدعديد

وظيفتهأداءاكتمالهبعديبدأالذيالبروتينلصنعتترابط

الخلية،داخلالبروتيناتبعضتستخدمحيث،المحددة

والإنزيماتالهورموناتمثل،أخرىبروتيناتتحرربينما

مهامها.أداءلتباشرالخليةمن،الهضمية

الحياةشفرة

وحياة،الخليةحياةفيأنديتحكمرأينا،كما

أولا:.بطريقتينخلايا،منتتكونالتيالحيةالكائنات
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البروتيناتأنواعابتنضم!الخليةووظيفةش!ولأنديحدد

جي!!منالوراثيةالمعلوماتيمرر:وثانيا،الخليةتنتجهاالتي

الخمةأهوأندفإنوعليه.التالىالجيلإلىالخلايامن

كلها.للحياةالرئيسية

ملفوشةأندجزيئاتتوجد.العجيبالجزيءأند

عليصبغيكليحتويوربما.الخليةصبغياتفيبإح!صام

ك!!يتكود،المتوسطوفي.أ!ولابالغواحد،أندجزيء

مشتيمترات،خمسةطولهأندجزيءمنبشريصبغي

بعضإلاترىلابحيثجدا،رفيعالجزيءهذاولكن

الإلكترونى.بالمجهرتكبيرهعند،تفاصيله

شىاعتماداأندجزيءتحديدمنالعلماءتمكن

تحديدمنتمكنواكذلك.ال!صيميائيتركيبهعلىالألمماس،

دأ!راءتترابطأندسلم

ملتو.سلمامتل!عاأن

مندرحةكلوتتكولى

ليسما،مكملتينقاعدت!!

!س!الحواتتتكون

.سعاتوفو

حزيءش!صد.الستةأندأجزاء

يسحىوس!ص،فوسماتسألىد

وأربعة،الأكسج!!ممقوص!ريسور

والسيتوسينالأدينينمىقواعد

والثيمين.والجوانين

!-

تيىءدي!!

ل!!حوا

!!

موسمات!سيحيرالأاممقوصر!يبور

أدريحتلص.الستةأنرأجزاء

رئيسي!!،لتميئ!تفيأردع!

يحتويروردوز،أهـدفيفالس!

ص9لديوراسيل،علىأد

التيم!!.

هـ

!يلايور

ل!!حوا

!!

!وصعات

ء،الجزيذراتعناسسينيةاالأشعةبترديدالجزيءش!صل

المرتدةالسينيةالأشعةتكونهاالتيالأنماطدراسةثمومن

يشبهالجزيءأنالأنماطاوتوضح.دضتوغراديةشرائ!على

دجزيئاتوكل.الزنبركمثلملتوياحبلياسلماشكلهشي

.المزدوجالحلزونيسمىالذي،الشكلهذالهاأن

بحريةتطفو،بنائيةكتلأرلغعلىأندسلمايحتوي

مننوويدكلويتكون.النوويداتوتسمى،الخليةنواةشى

لفوسفاتمتصل،الأكسجينمنقوصريبوزيسمىسكر

وهذهالقواعد.تعسمىمركباتأرقيمنآضوص!

والثيمينوالجوانينوالسيتوسينالأدينينهيالقواعد

جانباويحتوي(.التواليعلى،ثج،س،أ،إلى)تختصر

بينماوالسكر،الفوسفاتمنمتبادلةوحداتعلىالسلم

بوحداتترتبطالتىالقواعدمنالسلمدرجاتتت!ضن

قاعدتينمندرجةكلتتكون.أصسلماجانبيعلىالسكر،

هذهلعموىولاتوجد.سج-أوجس-أوأث-أوثأ

منهاكللايرتبطالقواعدهذهلأدوذلك،التوأجفات

الأزواجهذهولأنالنحو.هذاعلىإلاكيميائيا،بالآخر

للمسافةمساويةأطوالذاتدرجاتتكوناكتيهيفقط

الأخرىالتوليفاتأما.أصسلمالجانبيالمكونةالقطعب!ت

انتظامطريقةوتحددجدا.صغيرةأوجدا!جيرةفت!صن

انتظامهاطريقةالسلم()نصفيخي!!إحدىعلىالقواعد

الخيطينأحدعلىالقواعدكانتفإذاالاخر.الخيطعلى

أثالاخرالخيطعلىالقواعدتكونثأسجثأمثلا

.أجسث

السلموينشطرأ،نديتضاعفالخليةانقساموقبل

يزدوجثم،درجةلكلالمكونتينالقاعدتينفاصلاطوليا

ول!ش.المتصلةغيرالنوويداتمعسلمينصفكل

القواعدمعإلالاتزدوجسلمينصفكلفيالقواعد

والقوأعد،تالقواعدمعفقطترتبطأفالقواعد.المقابلة

والقواعدس،القواعدمعجوالقواعدأ،القواعديمت

جديدسلميصئثلالويقةوبهذهج،القواعدمعس

جزيئاترؤيةويمكن.الأصليالسلممنمضاعفةلسخة

منأزواجشكلفيالخيطيالانقسامعندالمتضاعفةأند

الخيطيالانقساموعند.الصبغياتفيالكروماتيدات

جزيئاتجديدةخليةكلتتلقىالسيتوبلازميوالانقسام

متطابقة.أند

التيالمادةأي-أنريشبهالرئيسيةالنسخةأنر

فيأندالبروتيناتلإنتاجأندتعليماتتحمل

أساسياناختلافانهناكولكن،الكيميائيالتركيب

منقوصالربيوزمنبدلآربيوزأنرفيفالسكر:بينهما

)تختصريوراسيلالقاعدةأنرويحتوي،الأكسجين

اليوراسيليشكلالثيمينومثل.الثيمينعنبدلآي(،



نردالأخرىالثلاثالقواعدأما.فقطالأدينينمعزوجا

تلكمعفمتطابقة،الفوسفاتووحدةج-،سأ،وهىأ-

.أندفيالموجودة

الزرقاءأندطبعاتالرسولأنرينسخ،إذن،كيف

،أندجزيءمنجزءينحلأولأ،؟البروتيناتلتكوين

يشكلثم،المزدوجةقواعدهفاصلا،نصفينإلىوينشو

قواعدوتزدوجأ.نرنوويداتلرصقالبانصفكل

المنفصلة.أندقواعدمعالمتصلةغيرأنرنوويدات

)ثأأندقواعدمعتزدوجأي(سج)أيأنرفقواعد

التشكل.فيأنرخيوطأحديبدأوهكذاأ(،ثسج

منيتكونالذيالخيطهذاينسلخ،تكونهيكتملأنوبعد

الخاصةالتعليماتويحملأ،ندقالبمنالقواعد،مئات

الباطنة.الهيوليشعبكةفي،الريبوسوماتإلىبصئبروتين

الر!ولأنريتفساعفكيفأندتضاعف
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السلمويعاود،الارتباطأندجزيءقواعدتعاودثم

.أخرىمرةالرئيسيةالخطةوتغلق،الالتفاف

جزيءفيالقواعدترتيبفيتكمنالوراتةالشفرة

الجيلإلىالخلايامنجيلمنالترتيبهذايمررأ.ند

وهو.التاليالجيلإلىالحىالكائنمنجيلومن،التالي

وهووحشيا.حماراوليسفيلا،يلدالفيليجعلالذي

الصفاتوالافأذنيكوشكلعينيكلونيحددالذي

.اللأخرى

ترتيببالجيناتالخاصأندفيالقواعدترتيبيحدد

الرسولأنرويحدد.المقابل،الرسولأنرفيالقواعد

وتركيبها.م!نبروتينفيالأمينيةالأحماضترتيببدوره

التركيبفىمعينبروتينصنعتعليماتتكمنوهكذا

معين.لجينالكيميائى

نأقبلأنديتضاعف-أ

السلمينشطرثم.الحليةتنقسما

درجة.كلقواعدفاصلاطوليا،

مع،الحرةالقواعدتتصل2-

بقواعد،والفوسفاتالسكر

وتزدوجايلآخر.السلميالنصف

فقط.المكملةالقواعد

كلسلمير،بساءتمالآن3-

وعندما.الأصلعنمتضاعى

حليةكلتحصل،الحليةتنقسم

مماتل.أردعلىحديدة

.قواعدهحلالطولياأولأأدرسلمينشطرلصئالبروتين،الزرقاءأنرطبعةأنريسحخعدما-أ

يم،وفوسفاتس!صمنلهايتصلوما،الحرةالقواعدوتتطابةى.الرسولأدرلتكوينقالباويخدم

.الرسولأنرحيطتكونيبدأوبذلك،المعروضةأنرقواعد

ويصئسخة،الرسولأنريتكود2-

التقشرفىويبدأالزرقاء،أندطبعةم!احتياطية

السلمقواعدتبدأ،تقشرهوأثناءأ.ندقال!من

.الاتصالمعاودةلي

ويدهبالنواةالمكتملالرسولأنريترك3

قال!وظيفةيؤديحيت،اشيبوسوماتإلى
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ولكنأ،نرأوأندشيمختلفةأربقواعدتوجد

.البروتيناتلصنعأمينياحمضاعشرينتستخدمالخلية

الحمضنوعأرئقواعدوتركيبترتيبيحددفكيف

الثلاثية.الشفرةفيالإجابةتكم!؟ينتجالذيالأميني

ترتيبامرتبةقواعد،ثلاثمنمجموعةتشكلآخروبتعبير

ثلوتعطى.معينأمينيبحمضالخاصةالرامزةمعينا،

الأولىالحروفتمثلحروفثلاثةمنمكونااسمارامزة

لها.المكونةالقواعدلأ!عماء

أولوكانت.الوراثيةالشفرةحلالعلماءاستطاعوقد

استخدمأ.نرفيييياضامزةشمفرتهاحلتمرامزة

فقصأيوراسيلالقاعدةمنمكونةأنرسلسلةالعلماء

علىيحتويخليطإلىوأضافوها،ومراتمراتمكررة

وقد.الخليةفيالبروت!تصنعأجاتوآأمينياحمضاالعشرين

الأميياالحمضمنم!ضنةلروت!تسلسلةأنرأنتج

ررامزةهييييأناتضحولدأ،ألانينالفينيلالمسمى

،يأيالأخرىأنررامزاتوتشمل.ألانينللفينيلأن

الذي،سأسوتيروسينبمالأمينيالحمضإلىيرمزالذي

يرمزالذي،جيجوهيستيدينبمالأمينيالحمضإلىيرمز

.تريبتوفانالأمينيالحمضإلى

الحروفمنالتسميةثلاثيةرامزة46تكوينويم!ش

حمفئاعشرينولكنأ.ندقواعدلأسماءالممثلةالأربعة

أ!جودهذاويعود.46وأجستنتجالتيهيفقطأمينيا

وهناك.ال!مينيةالحموضلمعظماواحدةرامزةمنأكثر

أ(،أ)يوهي،أمينيحمضأيإلىلاترمزرامزاتثلاث

عديداتتحررعلىعلاماتولكنهاأ(،ج)يوج(أو)ي

يأوقفإلىبذلكمؤدية،الربيوسوماتمنالببتيدات

يتحرر.ببتيدعديد

الحية،الكائناتك!!فيتقريباموحدةالوراثيةوالشفرة

كلفيواحدةبرامزةأمينيحمضأييتحددحيث

إلىالبكتيريامندراستها،تمتالتيالحيةالكائنات

وحدةعنالحياةفيالهائلالتنوعينتجوهكذا،.الإنسان

هىمشتركةبلغةنشاطاتهاتوجهالتي،الخليةهيمشتركة

.أندفيالمكتوبةالوراثيةالشفرة

الخليةأمراض

بانتظهام،وتتكاثرتنموفهى.بدقةوظائفهاالخليةتؤدي

لاتمضيقدالأمورولكن.مذهلةبكفاءةمهامهاوتؤدي

قد،بانتظامتتكاثرأنمنفبدلادائما.النحوهذاعلى

وقدورما.وتكون،توقف!دونوتتضاعفالخليةتختل

ثمومن،الخاصةل!غراضهالخليةالياتمعينفيروسيستغل

ولذاخطأ،علىالوراليةالشفرةتنطويوقد.الخليةتقتل

شاذ.بروتينيتكونقدأو،المطلوبالبروتينلايتكون

للخلايا،المنتظمغيرالنموعنينتجمرض.السرطان

الخلايامنالعديدوتشبه.والحيوانالإنسانويصيب

فيبعدتبدألمالتيأضاضجة،اعيرالخلاياالسرطانية

الأنسجةبعضففي.م!تنسيجخلاياإلىأضخصصا

الانقساممرحلةفيالنويمنالعديدتكون،السرطانية

وقد.ورمامكونةالمنقسمةالحلايا!ماتتراحيث،الخيطي

وتكون،أخرىأنسجةوتغزو،للورمالمكونةالخلاياتتفتت

منالعديدوتؤدي.النسيجوظائفتعطلإضافيةأوراما

معينة،لكيميائياتأضعرضوا،التدخينمثلالعوام!

الخلاياتصبحأنإلى،السينيةللأشعةالزائدوالتعرض

نأالعلماءبعضويعتقد.الورمتكوينعمليةوتبدأ،ورمية

الشفرةفيتغييراتحدثالسرطانأنواعبعضمسببات

إلىتمررلم،تتضاعفالمتغيرةالشفرةهذهوأن،أ!راثيةا

.الوليدةالخلايا

خليةفيروسيغزوعندماتحدثالفيروسيةالأمراض

خلايا.لي!ستولكنها،دقيقةطفيلياتوالفيرولعماتما.

وغيرالحيةالكائناتبينالفاصلةالمنطقةتشغلوهى

ولكنحية،غيرجسيماتذاتهاحدفىفهي.الحية

علىوقادرةحيةتصئالفيروسات،الحيةالخليةداخ!!

وراثيةمادةمنفقطتتكونالفيرولمماتومعظمالت!صاثر.

الخلية،يدخلأنوبعد.وبروتينأ(-ن)رأوأ(ن)د-

له،مشابهةفيرولحماتلينتجالخليةآلياتالفيروسيستغل

بسرعة،الفيروساتمنالكثيرتكونإلىيؤديمما

تغزوثمومن،الحالاتمعظمافماالخليةوتحطما

الفيروساتوتسبب.أخرىخلاياالجديدةالفيروسات

الإيدزمثل،الأمراضمنالعديدالإنسانتهاجمالتي

والانفلونزاوالنزلات(الكاذب)الجدريوالحماق

سنجابيةوالتهابوالنكافوالحصبةالكبدوالتهاب

فيروساتأنالعلماءأثبتوقد(.الأطفال)شمللالدماغ

انظر:.التجاربحيواناتفيالسرطانتسببمعينة

الفيرودر.

العملياتمجموعهوالأيض.الأيضيةالأمراض

مادةإلىالغذاءالحيةالكائناتكلبهاتحولالتيال!صميائية

تصمنعمعينةإنزيماتعلىالأيضويعتمد.وطاقةحية

تحتويأنأحيانايحدثوأممن.الوراثيةالشفرةححسب

بمرضالإصابةيسببقدماخطأعلىالوراثيةالشفرة

طفرةعنوتنتج،تورثالأخطاءهذهمنوالعديد.أيضى

الإشعاعبسببالطفراتوتحدث.الشفرةفي(وراثي)تغير

منتجةالوراثيةالشفرةمنلجزءتحلالتيالكيميائياتأو

محتوياللأبوينالتكاثريةالخلايافيأندكانوإذاالخطأ.

هذاينتقل،معينلصئبروتينالخاصةالخططفيخطأعلى

النسل.إلىالخطأ



الشفرةأنبسببالأيضيةالأمراضمنالكثيروتحدث

فالجلاكتوزمية،.مطلوبإنزيما!شدعاءلاتستيمالوراثية

ينئكن-الأطفاليصيبمرض-وهوالمثالسبيلعلى

جلوكوز.إلى،لبنيس!صوهوالجالاكتوز،يحولإنزيمنقص

-الأطفاليصيبأخرمرض-وهوالكيتونيةالفنيليةوالبيلة

يسمىالذيالأمينيالحمضيحولإنزيمنقصعنينتج

وكلا.التيروسمينيسهىآخرحمفأمينيإلىألانينالفينيل

بطيئا.جسدياونمواعقلياتخلفايسببانالمرضنهذين

خطأيحدثعندماالأيضيةالأمراضبعضوتحدث

ومن.الوراثيةالشفرةفيالبروتينصنعتعليماتتفسيرفى

قاتلمرضوهو،المنجليةضالخليةمرالأمراضهذه

شكلذاتالحمراءالدمفخلايا.الغالبفىللإنسان

شكلإلىملتويةتصبحالحمراح!الخلايابعضولكن،قرصي

ثم،المنجليةالخليةبمرضالمصابينلدىمنجليأوخطافي

وتحتويحاد.دمفقرمسببةالمشوهةالخلاياهذهتموت

الهيموجلوبينيسمىبروتينعلىالحمراءالدمخلايا

ويتكون.الجسمأنسجةإلىالأكسجينحملوظيفته

الأمينية،الأحماضمنمئاتعدةمنالهيموجلوبين

الشفرةتستدعىعندماالمميتالمنجلىالمرضويحدت

الخليةأبحاثعلىأف!واء

الحليةاممشلايددماياسأصلق

.للحياةالأسا!ميةالوحدةعلى

عمترالتاسعالقردأواسط5أم5838

اغوايراسدلألحاثصاعت

للوراثة.الأ!اسية
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الطويلة،السلسلةهذهمنفقطواحدجزءفي،الوراثية

الجلوتاميك.حمضعنبدلأفالينالأمينيالحمض

الخليةأبحاث

0002فمنذ.طويللزمنتحدياالخليةغموضشكل

خليةمنالبشريالكائننموكيفيةمعرفةالناسحاولعام

تحتويالخليةهذهأنبعضهماعتقدحيظ،واحدةبيضية

البعضاعتقدبينما،التكوينكاملصغيربشريكائنعلى

والذراعين،والرجلينالقلبمثل،الجسمأعضاءأنالاخر

إلاميكتشفلمالخليةغموضولكن.بالتتابعتكونت

المجو.استخدام

العالمفحصأم665عامفي.أم009قبل

المجص،تحتالفلينمنرقيقةقطعةهوكروبرتالإنجليزي

،بجدرانمحاطةجوفاءثقوبمنتتكونأنهاولاحظ

أخرونعلماءدرسكذلكالحلايا.الثقوبهذهوسمى

لسنواتولكنالمجهر،تحتالدقيقةالحيةوالكائناتالخلايا

الخلية.أهميةالكثيرونيعرفلمطويلة

ماتياسالألمانيالنباتأوضئكالم،أم838عاموفى

العاموفي.للحياةالأساسيةالوحدةهيالخليةأنشلايدن

الح!دانتكاتمعتس!!ثلعلمانمأ

العشري!القردأوائلالالمئكلشرالقرلىأواحر5

مورحارهتتومالمرأتبت

الوحداتهيالمورتاتأد

للوراتة.الأماسية
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القطعةفبفحصأم665عام!يهوكروبرتورسمهلاحظهالفلينمنقطعةتريهب

وسمى،بجدرانمحاطة،واضحةثقوبمنتتكونأ!اهوكلاحظبنفسهصنعهبمجهر

.بمسواتذلكبعدإلاالحلاياأهميةإلىالعلماءمعظميشبهول!االحلايا.الثقوبهذه

إثماتفيساهمتللحلايا،شوانثيودوررسوم

طوروقدحلايا.منتتكونالحيةالكائناتكلأن

فيالهكرةهذهشليدنوماتياسشوانم!كل

.الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينيات
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لنس!شوانليودورالألمانيالفيزيولوجيطور،التافي

إلىتوصلواقدالاخرينأحلماءامنعددوكان.الفكرة

دأ!كومنذحلايا.م!مكونةالحيةال!صائناتك!طبأنقناعة

أجنائيةاأممتلةاهىالخليةأنالأحياءعلماءالتارلإعتبر

أطحياة.

اشاه!كتشفصاعشرأضاسعاالقرنمنتصفوفي

تجار!خلالمنأ!راثةاقوانينمندلجريجورالنمساوي

بمصطهلحاتمندا!عملولترجمة.الحدائقبازلاءعلى

م!ضنةصأ!راتةاأنإلىتوصلبأنهالقوليمكنناحديثة

فيتوجدالمررشاتهذهوأن،المورثاتهيأسا!عيةوحدات

شا!مرزوخ!!،طمندرديأتيحيتأزواخ!،فيالخليةنواة

عامفيأبحاثهنتابحمندلنشرقدرأ!دين.الوامن

.أم009عامحتىمجهولآظلعملهوأممن،أم865

وأواخرهعشرالتاسعالقرن!نتصفأدناءوفي

ذاتمجاهربا!تخدامالخلايا،عنالكثيرالعلماءاكتشف

،بالانقسامتت!!اثرالخليةأنعرفوافقد.مطورةعدسات

أس!صومات!ت،اتسمىمادةعلىتحتويخليةولنواةوأن

منعددإلىالخلويالانقسامأثناءيتحثفأممرومات!تاوأن

الكائننوعحعسبيتفاوت،المرئيةأصبغياتاأزواخ

تتلقىحديدةجسديةخليةحولأنأيضاعرفواحما.الحي

خلاياصبغياتلعددمساوياالصبغياتمنعددا

عددنصفوالنطافأسيضيةاالحلاياتتلقىبينماأ!الدين،ا

الحسدية.الخلاياصبغيات

العلماءمنعددطرحعشرأخاسعاأسقرنانهايةومع

الفكرةهذهولكن،الوراثةأساسهيأ!مبغياتاأنف!صة

ال!ن.حتىأغبوأ!اتن!!اأ

ثلاثةعبرمندلعملا!ضشافأعيد.العشرونالقرن

الهولنديمنكلبهاقام،أم009عابمفيمخخلفةا!أعما

إيرلوالنمساويكونز،حصارلأ،!اليوا،عرلسدوهوجو

أثناء،حدةعلىكل،الثلاثةتوصلحيث،تشيرماكفون

منمندلإليهتوصلمانفسإلى،أ!راثةاعلىتجاربهم

وولترالامريكيالعالمأشعارأم206عاموفي.تنتا

نفسالخلويالانقسامأثناءتسلكالصبعياتادإلىساتون

وبعد.مسدلإليهأشارأسذياا!راثية،اأصفاتاسلوك

بالولاياتكولومبياجامعةفيعلماءأتبت،قليلةسنوات

نأ،مورجانهنتتوماسرأسهمعلى،الأمري!جةاالمتحدة

يمريإاط-زرواأثتسروا

حدا!حد"نورا

91ءد1لم5م54491

االتع ياددثو!ر!رع

احتعارألولة

اعشريرااغردام!الخمسيمجاتفي،الحليةألحات!يحيويةأداةأصبر!الإلكترونىالمجو

الحلاياأناتفح!!حيتاش!جهير،اعلىأ!ائلةالقدرتهاطعلحاءحديداعالاصمىصقد.ايىلادي

.عديدةمعطهورةتراكبعرتحتوي

حفواتءلعلطاطور

المراهـأددتقاسة

م50791

اقترح.الملتويالسلميشبهأندجزيءنموذج

.أم539عامليالش!ولهداالعلماء



155الخلية

تنتظمالمورثاتأنأثبتواكما،الوراثةوحداتهيالمورثات

.الصبغياتعلىمعينبترتيب

تركيبالمورثاتتحددكيف:السؤالبرزوهنا

الأمريكيانالعالمانتوصلوقدوسلوكها؟الحيةالكائنات

أوائلفىالإجابةمنجزءإلىتاتوموإدواردبيدلجورخ

فيتتحكمالمورثاتبعضأنأكتشفواعندما،الأربعينيات

،الإنزيماتتكوينبتوجيهالخلايافيالكيميائيةالتفاعلات

إنزيم.لكلمحددامورثاهناكوأن

بكيمياءاهتماماأكثرالعلماءأصبحالأربعينياتوفي

أندمنتتكونالصبغياتأنعرفواحيث،المورثات

،أم868عاممنذمعروفاأندكانالواقعوفي.وبروتين

ميتشر،فريدريتشالسويسريالبيوكيميائياكتشفهعندما

أهميةعلىفقطمركزينأ،نددورتحاهلواالعلماءولكن

التحولنقطةجاءتوقد.الحيويةالعملياتفيالبروتينات

عالمابرئاسةالعلماءمنفريقعثرعندماأم،449عامفي

اندأنيثبتدليلعلى،إيفريأوزوالدالأمريكىالوراثة

الوراثة.يحددالذيهووحده

منيتكونأندجزيءأنيعرفونالعلماءكان

هيقواعدوأربعالأكسجينمنقوصوالربيوزالفوسفات

يعرفوالمولكنهم،والثيمينوالجوانينوالسيتوصعينالأدينين

عاموفي.بعضمعبعضها،الواحداتهذهتترابطكيف

جيمسالامريكيالأحياءأصمعامنكلاقترحأم39ء

نأ،كريكفرانسيسالبريطانيالأحياءوعالم،واطسون

الاكتشافهذابنواحيثملتويا،سلمايشبهأندتركيب

فرانكلين،روزالندالبريطانيةالأحياءعالمةأبحاثنتائجعلى

وأثبتتولكنز.موريص!البريطانيالحيويةالفيزياءوعالم

صحيح.نموذجهماأنالتجارب

اللأمريكيالحيويةالكيمياءعالمأنتج،أم579عاموفي

نوويداتخلطحيثاختبار،أنبوبفيأندكورنبرغآرثر

كقالب،طبيعيأندمنسلسلةأضافث!ا،إنزيممعأند

.أندقالبتشبهسلسلةفيمعاأندنوويداتفارتبطت

نشطأندصناعةمنكورنبرغتمكنسنواتعشروبعد

طبيعيا(.التكاثرعلى)قادرأحيائيا

الوراثيةالشفرةفكعلىالعلماءمنالعديدعمل

،أم629عامففيأ.ندقواعدترتيبفيالمضمنة

نيرنبرجمارشالالأمريكيالحيويةالكيمياءعالماكتشف

بعدواخرونهوتمكنكما،الأمينيةالحموضإحدىشفرة

التي،العشرينالأمينيةالأحماضشفرةتحديدمنذلك

آخرونعلماءاكتشفكذلك.البروتينإنتاجفيتدخل

.أندشفرةعنأنرنسخإنتاجكيفية

مورثاتلنزعتقنياتالعلماءاكتشفالسبعينياتوفي

هذهوتسمىاخر.حيكائنفيوإدخالها،حيكائنمن

التجاربساعدتوقد.ا!لولفأندتقانةال!نالتقنيات

علىالعلماءالمولفأندتقانةبا!حتخدامأجريتالتي

ووظيفتها،المورثاتتركيبعنأكثرمعلوماتجمع

والصناعة.والطبالزراعةمجالاتفيتقدمإلىوأدت

الوراثية.الهندسةانظر:

قويمجهراستخدامالعلماءبدأالثمانينياتوفي

الحصولمنتمكنواوبذلك،المسحىالنفقيالمجهريسمى

.أندلتركيبأدقتفاصيلعلى

العلاجاستخدامالأطباءبدأالتسعينياتوفي

العلاجهذاوينطوي.الأمراضبعضعلاجفى،با!لورثات

عيوبلإصلاح،المريضخلايافيمورثإدخالعلى

با!لورثات.العلاجانظر:.الخلية

مذهلةوتوقعاتهائلةتحدياتطياتهفىيحمل.المستقبل

ربماالمستقبليةالطبيةفالانتصارات.الخليةأبحاثمجالفي

الخلية.فيتنشأالتيالاضطراباتفيالتحكممجالفيتكون

حيث،المورثاتعملكيفيةحولالمزيدالعلماءيكشفوقد

الأسئلةمنالكثيروهناك.البروتيناتتنتجأنهاالانيعرفون

هل؟الخليةموتيسببالذيمامثل:الإجابةتنتظرالتي

تنئكلنهاالتيالوراثيةالشفرةأخطاءتصحيحيمكن

تتمايز؟الخليةيجعلالذيما؟والجسديةالعقليةالاضطرابات

الوراثية،والشفرةأندعنالعلماءمعلوماتوبازدياد

مئاتوعلاج،الشفرةتغييرمنالمستقبلفىشم!صونربما

منشمكنونوقد،والجسديةالعقليةالوراثيةالأمراض

المريضة.أوالتالفةالخلاياتغييرأو،السرطانفيالتحكم

إنتاجمنالعلماءيتمكنقدالوراثيةالعملياتوبمعالجة

إلىيؤديمما،للأمرأضمقاومةوحيواناتحقليةمحاصيل

الزراعية.المنتجاتزيادة

المودموعةفيعملةذاتمقالات

الإسمانحسمعلمالأحياء،

العصبيالجهازاللإنزيم

ميلوكا،جولجيلأسمحةا

الأمينيالحمصعلم،الأنسحة

النوويالحمضاجروتولمج!رما

الحياةالبروتين

علمالخلايا،ويلرجورج،بيدل

مرض،المسجليةالخليةلوريإدوارد،تايتوم

الدمالمجويةالعيماتتحفكسير

السرطادالجي!ىالتخريط

السليلوزالحيويالتخليق

الصبغيالضوئيالتركي!

لسيإلندروزا،نكلينفراتيالوراالتغير

لفيروساترلتكاا

هـ.كدرانسيس،كريكالتلقائيالتولد

المج!

المجصيلمقطعا

جريجور،ممدل

جوهاد

المورثة

لارتقاءوالنشوءا

النمو

الوراثيةالهمدسة

روبرت،هوك

جيمس،طمسونوا

يويد

تةالورا

علم،ثةالورا

هيوموريسولكنز،

فريدريلث
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الموضوععرعنا

الخلية-فحص1

الخلاياأشكال-أ

الحلاياأححام!

الداخل!نالحيةالحية-2

الب!يريا-حالواة

لسيتوبلارما-ل!

الخليةانقسام-3

والتحصصرالنمو-حالحي!!الانقسام-أ

الخليةموت-دالاحتزافيالالقسام-ب

الخليةعمل-4

قةالطإنتاج-أ

البروتيماتإلتاخ-!

الحياةلتفرة-5

الوراتيةالشمرة-جالحزىءالعحبأددأ

اشئيسيةالسسحةأ-لىر-ل!

الخليةأمراض-6

الأيضيةاضرالأمراا-جلسرطانا

الفيروسيةالأمراص!-

الخليةأبحاث-7

أسئلة

الخلية؟ما-أ

الحلايا؟لمعظمالعامةالبمياتما-2

؟الخلويللا!سامالأساسيادالوعالىما-3

الحلية؟فىالبروتيريصمعكيص-4

الوراتية؟المتسفرةما

عملوفىالحياة!ىهاماالأديموري!فوسفاتثالصيعتبرلمادا-6

الحلية؟

الحلية؟مرضالفيروساتتحسبكيف-7

الخلية؟حياةلىألىديتح!صمألىيمكنطريقفيئبأية-8

دىمهمسبشوادويودورشلايدلىماتياسم!كليعتبرلماذا-9

الحلية؟أبحاتتاريح

تحد؟مش!طةدلكيعتبرولماذاالتماير؟ما01

اسسل(.انحل)مستعمرةالنحلةانظر:.افي

(.البطاريات)ألواعالبطاريةانظر:الجالمحلأ.الخلية

اي!حسزالى(.)1!!سامالخديةانظر:.الجرتوميةالخلية

كثرة(؟الدم)تركيبالدمانظر:البيضاء.الدمخلية

اللوكيميا.البيفاء،الكريات

الشمسيةالطاقة؟الموصلشبهانظر:.الشمسيةالخلية

(.الكهربائيةاح!!اتعمل)كيفالكهربائي!العينالكهرباء(؟)إلتاح

الكهربائية.العينانظر:.الضوئيةالخلية

)عصرالإلكترونياتان!:الكهروصوئية.الخلية

العينشصمل)كيصالكهربائيةالعينالممرع(بمالص!امأزالأنبو!ا

ال!ربائية(.

أحدالمنجديةالخديةمرض.مرصالمئجلية،الخلية

ويؤثرالسود.بنألمماسايحدث،أ!راليةاالدمأمراض

الأوسطالشرقشعوبمن،أخرىجماعاتعليكذلك

نوباتالمنجليةالخليةتسبب.المتوسطالابيضأجحروا

منكثيروفى،وحمىمبرحألمعلىتشتملدورية

المنجليةالخليةمرض

يعانونالدينيرتالسود.بينأساسايحدثالوراتيةالدمأمراصرأحد

الأبوين.منالمورتاتالمسجليةالحليةمرصس

طط

هيموحلوء!

أصيعى

مط

!

!

صفالالأا
مط

الحليهةحامل
الممحلية

الحليةحاملى

اهلمحلية

مم

الخليةمرص

المسحلية

الهيموحلوبينمورثاتالألوينسكليحمل)أعلاه(استهكلاشي

وراتةفرصةالأبو!نهدي!لمث!!يولدالذيوللطفل.والمحجلىاطيعيا

يتطورتموم!.4:أسسبةي!الأ!صالممحليا!يموحلوسيرامورتة

الهيموجلوبلىمورثةيرثونالذي!الألرادوا.الممجليةالحليةمرصلديهم

ولكن.المحجليةالحليةلمرضضيسةيقعودلاالألوي!أحدمنالمسحلى

غلويمكمهمالمنجليةالحليةسمة!اسمتعر!حالةلديهميت!صد

كريات)أدناه(الم!ضةالدمعيماتتوضح.الأطفالهماسحليهالمررتة

للشحصالشادةالدموكريات،اليمينعلى،الطميعيةالحمراءاررما

التىالنموذحيةالدمخلاياتبدواليسار.على،المحجليةلالحليةالمريص

لمولكنهاالحمرةوتانيةومدبكةطويلةالممحليةالخليةهيموحلوسيرتحط!

هلالية.أزرصالإلىبعدتتحول
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157الوقودخلية

كذلكيصيبأنويحتمل.الجسمأعضاءتلفالحالات

.والطحالوالرئةوالكبدالعظامخاصة،الجسمأجزاءجميع

الدماغيةالسكتةإلىأحياناالإصاباتهذهمثلوتؤدي

تحدث.المفاجئوالموتالشديدوالضعفالكلويوالفشل

وأالعدوىبسببالطفولةمرحلةفيالوفياتمعظم

الذينالأفرادمنكثيريعيشذلكومعالدماغيةالسكتة

سنة.05إلى04منالمرضهذايحملون

بأنيمياكذلكالمعروفالمنجليةالخليةمرضيحدث

المعدلعنالحمراءالدمكرياتنقصنتيجةالمنجليةالخلية

الطبيعي.

الخلية.؟البشريةالأجناسأيضا:انظر

الكهربائيةالعينانظر:صوئيا.الموصلةالخليلأ

الكوبائية(.العيرتعمل)كيف

النحلة.انظر:.الئحلخلية

مؤكسدووقودمنكهرباءينتججهازالوقودخلية

يتفاعلانوالمؤكسدوالوقودالوقود(،معتتحد)مادة

)موصلين،منفصلينكهربائيينقطبينعندكيميائيا

وتنئ.المستمرالكصبائيالتيارلينتجا(بطرفينكهربائيين

الكهربائيينالقطبينأنإلا،مماثلةبطريقةالكهرباءالبطارية

التفاعل.فيويستهلكانوالمؤكسدالوقودهماالبطاريةفي

الخارجمنيزودانوالمؤكسدالوقودفإنالوقودخليةفيأما

كبير.حدإلىمتغيرينغيرالقطبانويظل

فيكهرباءعلىللحصولالوقودخلاياتستخدمواليوم

مكوكاتتزود،المثالسبيلعلىفهي.خاصةاستخدامات

كيلووات51.حواليوتنتجبالكوباء.الأمريكيةالفضاء

.القدرةمن

خلاياتكلفةخفضفيوالمهندسونالعلماءويأمل

خلاياإنتاجالانويحاولونعليها.الاعتمادوزيادةالوقود

وقودمثل،التكاليفمنخفضبوقودتعملنتستطحبن

فيالموجودوالأكسجين.الطيعىوالغازوالبترولالديزل

والاستخداماتالخلايا.هذهفىالمؤكسدهوالهواء

ووسائلالمساكنتزويدتشملقدالوقودلخلاياالمستقبلية

بالكهرباء،المدنيةالكهربائيةوالسياراتالعسكريةالنقل

.والحرارة

غيرهاعنبهاتنفردالتيالوقودلخلاياالرئيسيةوالميزة

القوةوأغلب.العاليةكفاءتهاهيالكهرباءتوليدوسائلمن

.الحرارةتستخدمالتيالالاتبطريقتولداليومالكهربائية

الوقودخلاياوتستيم.محدودةالآلاتهذهوكفاءة

فيتغيردونك!باءإلىالكيميائيةالطاقةتحولأننظريا

بعضاليومالوقودخلاياتنتجومدلك.الحرأرةدرجة

الضائعة.الحرارة

الوقودقطبعندالوقوديؤكسدالوقود،خلاياوفى

انظر:نسبيا.مرتفعطاقةمستوىفيإلكتروناتويخرج

الذيالكههربائىالتيارالإلكتروناتهذهوتمثل.الأكسدة

دائرةخلالالإلكتروناتهذهتسري.الخليةتنتجه

علىالمؤكسدالقطبإلىأخرىمرةتعودثم،خارجية

المؤكسدمعتفاعليحدثوهناك.منخفضطاقةمستوى

الك!بائيين.القطينتسميانكصلائيتاننهايتانبهاتوجدالوقودخلية

السالبالقطبخلالالهيدروجينيضحالمرسومةالوقودخليةوفي

الذراتمعالهيدروحيرويتفاعلالإلكتروليتييسمىمحلولإلى

إلىالتفاعلهذاويؤديالماء.مكونا،الأيوناتأيبالكصباء،المشحونة

حولالإلكتروناتهذهوتسير.الهيدروحينمنالإلكتروناتتحرر

العمليةأثناءبالطاقةالمحركويمد،الموحبالقطبإلىكهربائيةدائرة

الإلكترولي!داخلالماءمعالموجبالقطبفيالأكسجينويتفاعل

.الأيوناتبتجديدويقوم
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وأبالكهرباء،محملةذرات)وهيأيوناتوتتكون

خلاأ!الأيوناتهذهتسري(.الذراتمنمجموعات

أعهربائي!تاالقطبينلينتيارا(يحم!!)محلولالإلكتروليت

خلية:الوقودخلايامنأنواعثلاثةوثمة.الدائرةوت!صمل

إل!ضروأجتاتوتستخدم،المنخفضةالحرارةذاتالوقود

المتوسطة،الحرارةدرجةذاتالوقودوخلية،مائية

درجطذاتالوقصدوخلية،الذائبةالأملاحوتستخدم

تستخدمر،كفاءةالأكثراوهي،العالي!ارةالحص

الوقودحلايامنأضوعاوهذا.صلبةخزفيةإلكتروليتات

.م000،15حرارةدرجةفىالعم!!يستطيع

باليابسة.جزئيامطوقةالمالحالماءمنكبيرةرقعةالخليج

أعتيرافيمعهاوتشترك،المحيطاتعلىمفتوحةوالخلجان

يماث!الخلجانمنالعديدنجدفمثلا،.الخصائصمن

حلجانانجدفإننا،التشابهأوجهوبسببعمقا.المحيطات

البحارباسماتعرفالم!صسيكوخليجبثنياخليجمثل

الحدية.

علىالأرضقشرةتحركاتنتيجةالخلجانوتتكون

هبوصايتسبب،ا!الأحوابعضوفي.القاراتحدودامتداد

مستوىمادونإلىالأرض!منمساحةانخفاضفيالقشرة

نأبمعنىصذع،يحدث،أخرىأ!أحواوفيسطئالبحر.

الجانبفيالمتكسرةالأرضاوتتحركتتكسر،القشرة

ماءيغطي،الحالتينكلتاوفي.أسفلإلىللبحرالمواجه

بهاش!صنالتيالطريقةوتحدد.الغائرةالمساحةالبحر

يحتلمثلافخلئالمكسيك.الخليجهذاشك!!الخليحي

الرملمنطبقةاستقراربسببتكوندائرياحوضا

فترةوخلاأط.كمأ2يقارببسمكالاخرىوالترممبات

غورفيالتر!مباتثقلتسببسنة،مليون015تقارب

فإن،ذلكخلافوعلى.الحوضبذلكمكونااللأرض

خليجا!حاهوكماالضيهت،الطويلالصغيرالخليج

.صدعينئكنكاليفورنيا،

يمتدالهنديللمحيطمصبكدست!ن!خليج

أديليدويمميناءأجا.أمشراجنو!داخل4411لمسافة

الشرقي.شاطئهعلى

جزءأيأو،بحيرةأوبحرمنجزءاورالخليج

منلسانويتاخمه،الشاطئخطفيانبعاجايكونالماءمن

عندماالخلجانوتتكونالبحر.داخلرؤوسأوالأرض

المحاذيةالأرضمستوىمنأعلىمائيجسمامنسوبيرتفع

تشيسابيكخليجفإن،المثال!مبيلوعلىويغمرها.

للولاياتالشرقيأسساحلاطولعلى،الأخرىوالخلجان

منذالمثلجاتمنضخمةكتلذوبانعمدت!صنت،المتحدة

الأطلسيالمحيطارتفاعمسببة،!شة01؟...مرأكثر

آلساحلية.الممممهآليغمر

خطتحميالخلجانحدودت!صنالتيالرأسيةالحلحان

وتتركز.القويةالبحرأمواجلطماتمنداخلهاالشاطئ

خارجةتنتشرثمالبر،رؤوسأو،الخلجانعلىالأمواح

التيالأخرىوالموادالتربةوتتر!مب.لفسهالخليجخلاأ!

الخليج.داخلال!مواخ!بفعلالأرضام!صناتمنتجرف

فيتقعبالكليةشبيهةمائيةحصتلةالعرييالخليج

ماوغالبا.العربيةالجزيرةوشبهإيرادل!تآمياعربيجنو!

الفارسي.الخليجالخلئاسمهذاعلىالأوروديوناأيملق

أسطولقائدنيارخوسالتسميةهدهأطلقمنوأوأ!

الساحلبحذاءسارلأنه.مق325عامالأكبرالإس!ضدر

الأولالقرنوفياخر.!عاحلاهناكأنيدركولمالفارسي

عرفأنبعدالعربيالخليجاسمللينيأطلة!،الميلادي

العربيالخليج

دوليةثوث

رئيسيلعطىحقل"

لمحوميةعاصمة*

أحرىوللداتمدلى

ادوليةالحدودفىمرحعاليستالخريطةهده

تركياحرو!نركمالسنالىس؟

ح!1صحم!

كا-لمحاراافىأبيرأرس!

لمملكة!ا0ح!-

ص-!لأسك!اال!هتئير؟!حدا

،؟لأ

ث!*أ!ورأليشالهدى
ئبوبيالر2!!
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أعربياالخلإجبينهرهـشمضيةتيصعل.أنحربياالساحل

طوأ!يبلغ.الهنديللمحيطذراعايعدالذيخلئكمانو

وتقدر2!سم00نحوعرضهوحصم008نحوالخليجهذا

أعمهتويبلإنخفاضك!026.2).00دنحومساحته

الأحياطاالخليجهذامياهفيتتكاترو.م09نحوفيهنقطة

3!.والقويدكالمحارالمائية

والحويت،،والعراق،إيرانمن:كلدالخليجيحجصأ

والإمارات،وق!والبحر!ت،،أصمععوديةاأ!هـليةاالمملحة5

عليه:تطلاشتيالم!همةالمرافئومن.عمماانو،المتحدةالعربية

ميناءوبمإبهـانيةموانئهيو،عجدالىبوشهر،،عباسبمدر

والدماموالظهرانبمأص!صيتاوميماءبمأحرالىاشيأجصرةا

بموأبوظبي،حةوالدوبمصةأححمعوداأحرليةاألمملحةافيوالجبيل

العربي.حلأستاعركلهاهذهو،ودبي

أصيالاحتيانصفمنأكثرتالخامنطقةفييوجد

منلكثيرفرتوقهي.الضبيعيوالغازأخنهطامنأصعالميا

لتشعيلها.أسالأزمةاأصطاقةاأدعالماصناعات

هذاعرالواقعةألمدنا-ألدوقاامعفمأنح!يما،قاله

هذهوازد!رتبنفسها.نفعمحهاتح!ص!اسعيادةذاتالخليج

عشر،التا!معالقرنوخلال.تجاريةوصهـاكزحصمرافئالدول

أتونا.الخليجأجزاءمعظهماعلىخفوذهانيابريصاأبسطت

بذاوءأم719عامبحلوا!ا!!متقالألياالخليجلدوول

الخليجهذاكانوقدتماما.ألمنطكقةاعنبريطانياتخلت

0891عاممنالممتمرتأمحرالىواإيرانل!تلحربمركزا

التيالثانيةالخليجلحربورهـحاكانكماا،أ889إلى

الثانية.الخليجحرب:انف!إ.ع1916عاموقعت

دورن!،القدي!:اك!إ.لورلسالقدي!هىحليج

خليج.

الأسبانيةالحوبالو:.معركةمائيلا،خليج

.(ئبحسةا!تاملأحد)1لأمريكيةا

المحيطمنضخممنصتاحسا!المكسيكلمجج

أ!لاياتباأعامحاالخليجهذاي!صنوي!صاد.الأطلسي

منضخماحوضاالخليجهذايحونو.والم!سعحيكالمتحدة

أصولهو2.حهـا081)0000مايقاربويغطىإلمحيطمياه

وعوضه(الجنوبءلىالشماق)مقأك!ا003يبابحو

المكسيكخليجصاتانيوقماةخصلو1!ص!ا./\7"نحو

بالمحيصأفلوريدامضايقبصهأذىثما،أحصاريبيالالبحر

خا،أطمنألمتدفقةاالدافئةالخليجمياهوت!صن.الأطلسي

النهربا!مميعرفمهماأطلمسياتياراريدافلومضايهت

الخليج.تيارانفر:.الخليجي

الخفيضالمنبسطالمكسيكخليجساحللطويبلغو

الضحلةالبحيراتمئاتالخليجلهذاوح-ا.4؟008نحو

الرملية.الحواجزتحدهاأخىاالمالحةالمستنقعاتمقأحدبدوا

موانئوأفضل.الجيدةالمرافئمنقليلأصمعاحلاعلىو

)تكساس(وكالفسقومكسي!ضزشيرا!صوحيالخليج

بالولايات)فلوريدا(وتامباكولاوبنسا)ألباما(يلوموبا

بكوبا.و*لافانا،الأمريكيةاالمتحدة

بالقربم(/0853)أ!اعمقالخلئأقصىوتببمياه

الأماكنفيللخليجعمقوأقصى.ال!سسيك!عاحلمن

ومضايهتكاتانيوقناةل!ش.م.0003نحوهوىالأكأا

ضحلةأماكنولالخليج.العمة!،لذاإلىلاتصلفلوريدا

أطولهوالممسيسيبيوالانحدار.سهلةقيعانمع،عديدة

الأخرىالأنهارومن.المكسيكخليجفييصصنهر

منوتمإلعديدالأبالالتمكولا.واوالموباي!!الريوجراندي

فلوريداسواحلعنبعيداالخليجفيأصعغيرةاالجزر

.يو!!اتانو

نهر.،المسيسيبى:أيضانظرا

من)أحسان،التيرانيالبحرمدخ!طهوئالولي!خليج

علىتمتدانتيالخلابةأضرهبمنااشحتهرالمتولمعط(الأليضالبحر

نالوليخليجيتوغل.الداكخةمياههوبىكأرقة،شعواطئهطول

بينفيماكم32وعرضه.الإيطاليالساحلغربيجنوب

كم.أ6نحوداخليايتجهثمكامبنلا،رأسوميسينورأس

-أ219حص،أ541-0134)يوسف،خليف

وشاعرأديب،خليفعبدالقادريوسفم(.5991

الآدابكليةمنالآدابافيأصليسانحراشهادةأ!نا،مصري

الماجستيردرجةعلىحصل.أم449سنةالقاهرةجامعة

.أم569سنةنفسهاالجامعةمنالآدابفيأولكتوراهاثم

بقسممعيداعين.بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمعمحرراعمل

القاهرةبجامعةالاداببكليةالشرقيةواللغاتالعربيةاللغة

ع-ى3313!!زربس--+ض!!عامدرعمل.م0591عام

مم!37،ئنوادابهاالعرليةاللغةبقسم

!!ى-ععاء1نفسهاأصكليةبا

!ا-كا.-مساعداأستاذاث!اأم،579

نملأ!"رز"!فأممتاذا،أم629عام

كا"!*كأ،!:؟7ا؟نمغعامالعربمللأدب

فيور7ير*،ى!؟*ين)أ!سمارأسكما.أم672

،3!؟!بم!+؟*سغ3فيدحتى7591عاممننفسه

أستاذاعصرا.أ819عام

عاممنذبالقسمامتفرغا

خليفيوسفأمعتاذاأعير.أم683
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عامحتىأم689عاممنالكويتبجامعةالعربيللأدب

العصر،المعاليكالشعراء:مؤأغاتهمن.أم719

منالروائع،والحديثالقرآنفيدراساتالجاهلى،

القمم.نداءبعنوانتعرديوانوله.العربىالأدب

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

م(.9891أهـلر904

الصديق؟بكرأبوتاريحية(،)لبدةالإسلامانظر:الخليفلأ.

الحوارح(.لعالبم)بعفرالحؤارجبما!ررفة

خير.ابنالإشبيلى،ان!:.الإشبيليخليفةابن

م3291،هـ)1351ثانيالحمدبنخليفة

تولى،ثانيأ!آقاسمابنعبداللهبنحمدبنخليفة(.-

فيقطردولةفيالعهدولاية

كماأم069أكتوبر42

لمعاونتهللحاكمنائباعين

عنهولينوبالحكماأمورفي

وفيهالبلاد.عنتغيبهعند

أيضاتولى،أم069نوفمبر

وبتوليه.الماليةوزيرمنصب

قوبدأت،السلطاتهذه

ثانيالحمدبنخليفةالشيخارتقتمتكاملةنهضةفي

أصدولامصافإلىبها

طرقي!فيحثيثةحطواتتخطووبدأتالمتطورةالعصرية

الحديثة.الحضارةمواكبة

دولةفيوزارةأولشكلت،أم079مايو92في

إلىبالإضافة.الحؤقتالسياسيالنظاملأحكامطبقاقطر

ثانىآلحمدبنخليفةالشيختولىأ!زراء،امجلسرئامعة

وجهأم719معبتمجر3شي.البترولوريرمنصبأيضا

قطر؟ا!متقلالفيهأعلنجامعاخطاباالقطريالشعبإلى

معاهدةوملغيابريطانيايمالتعاهديةعلاقتهابذلكمنهيا

.ام619

مقاليدخليفةالشيختولىأم729فبراير22فى

.للبلادميراوبولبن،لحكما

م5991يونيو82فقلموااهـ،أ614محرم03وفي

للبلاد،أميراثانيآلحليفةبنحمدالأميراعهدهوليبويع

المواطإن.وإجماعالأصرةرغبةعلىبناء

-؟هـ،-.24؟)خياطبنخليفة

أجصرياالعصيفريأبوعمروالإمامالحافظ85؟م(.4

سفابن.علامةأخبارينسالةمحدث.بشبابالمعروف

عنه:وحدث.وغيرهمذرلوغندرابنويزيدعيينة

بنوبقيأزيد،أوأحاديثبسبعة)صحيحه(فيالبخاري

"هو:عديابنقال.وطائفة،الكرمانيوحربمخلد،

صدوقا"كان:الذهبيوقال.اضواة"لممتيقظيمنصدوق

ولينه،بعضهموثقهوالرجالالأيامواأصسيرباعالمانسابة

.الطبقات،التاريخ:مصنفاتهمنحجة".للابعضهما

الأردندنهرالغربيةالضفةفيتقعفدسطنيةمديسةالخلدل

سكانهاعددويبلغ،القدسمنالغربيةالجسوبيةالجهةإلى

نسمة.أ"....

الغربية.للضفةوإدارياتسويقيامركزاالخليلمدينةتمث!

والصناعات،والدباغةالزجاجلصناعةمصانعوفيها

إسلامية.جامعةوبها،والرخامالحجارةواقتلاع،الغذائية

المسجدبهامقدسةقديمةدينيةمديسةوالخليل

ومقامه،،السلامعليه،الخليلإبراهيماقبرحيثالإبراهيمي

قديمضخمسوربهويحيط.الدينيةالمزاراتأه!امنوهو

إليهنقلهالذيالمنبروفيهأمتار.7مسهالواحدالحجرطول

منتخريبهبعدعسقلانثغرمنيوسفبنأسديناصلاح

أصليبي!ت.اقب!ط

تابعة،الخليلمدينةأصبحتفلسط!تاغتصاببعد

مثلذلكفيمثلهاأم،059عاممنذ،للأردنرسميا

!!عرائيلاحتلتوقد.الغربيةالضفةوقرىمدنسعائر

عاميونيوحربفىالخليلمدينةفيهابماالغربيةالضفة

.أم679

و!!مرائيل،أم679عامالإمعرائيليالاحتلالومنذ

أكبرإحدىفيهافأنشات؟المدينةتهويدتحاول

الإبراهيميالحرمعلىامشولتأنهاكما،المستوطمات

فقدذلكومع.للمسلمينمنهصغيرقسماعلىوأبقت

فيأدىمماالجزءهذافيبالمصلينأجهوداتحرشاتاستمرت

سميماإلىأم499مارسهـ،أ414رمضانأواخر

المستوطنينبعضأقدمحيثالإبراهيمىالحرمبمذبحة

الفجرصلاةتأديةأثناءألمصليناعلىالنارإطلاقعلىاليهود

وإصابةالمسلمينمنالعشراتا!عتشهادالمذبحةعنونتج

الخليلمدينةفيقواتهانشرإسرائيلأعادت.الكثيرين

الفلسطينية،والسلطةبينهاالمبرمةالاتفاقياتبمقتضى

وجودام،799عاممنهاكبيرجزءمنفانسحبت

للوجودذريعةيشكللازالالمدينةفياليهوديةالمستوطنات

للمواطنين.أمنياوهاجسابها،الإسرائيلي

.السلامعليهإبراهيمانظر:.اللهخليل

-718أهـ،0107)0أحمدبنالخليل

بنعمروبنأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبوم(.786
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.عمانأزدمنالأصلعربيوهو.البصريالفراهيديتميم

.العروضعلمومنشئومعجميلغوي

وكانفيها،وتربىبالبصرةأحمدبنالخليلنشأ

عيسىأستاذيهحلقاتلازموقد.والبحثبالدرلسمولعا

عمربنعيسىأستاذهوأماالعلاء.بنعمرووأبيعمربن

كتابيوصنف،والقراءاتالعربيةفيإماماكانفقد

أستاذاكانالعلاءبنعمرووأبو.الإكمالوالجامع

أيوبعنالخليلروىوقددراستها.فيوإماماللعربية

والأصمعيسيبويهعنهوأخذوغيرهماالأحولوعاصم

منقطعاالخليل"كانالمعتز:ابنقال.شميلبنوالنضر

والحكايات.سيبويهألمشاذوهو.لملمصنفهفيماالليثإلى

عنمرويةكلهامميبويهكتابفيالمذكورةوالمرويات

نأغيرمن""قالأو"،"وسألتهسميبويهقالوكلماالخليل

الخليل.يعنيفهوقائلهيذكر

وفطنةخارقاذكاءأحمدبنالخليلاللهوهبوقد

تقوىذلكإلىوجمع.عصرهفيللمثلمضرباكانت

أبوابمغاليقلهفتحتوقد.عاليةوهمةوورعاوزهدا

وكانوالموسيقىوالعروضوالنحواللغةعالمفهو،العلوم

شاعرا.

علملابت!ظربابالهوالنظمبالإيقاعمعرفتهفتحت

ودفعه.بإيقاعاتهوأحاطالعربشعرفينظرفقد.العروض

،العروضعلملاستخراجللإيقاعوتذوقهالمرهفحسه

وقوافيها.وبحورهاالأشعارأوزانإلىاهتدىحيث

لمالعربيللشعرعطمةجليلةخدمةهذابمجهودهوأسدى

تنمسبوظلت.بعدهأتىمنفيهاوجاراه،سابقإليهايسبقه

.اليومإلىإليه

معجمأولوهوالعينكتاب:التصانيفمنوللخليل

كتاببمالعروضكتاب؟النغمكتاب،العربيةفي

.الإيقاعكتاب؟والشكلالنقطالشواهد،

خليل.،الخوريأنظر:.الخوريخليل

خليل.،السهارنفوريان!:.السهارلموريخليل

خليل.أبوالقبانى،انظر:.المباليخليلأبو

خليل.،مطرانانظر:.مطرانخليل

؟م(.أ450-؟هـ،464-؟)يعلىأبو،الخليلي

الخليلي،،الخليلبنأحمدبنعبداللهبنالخليل،يعلىأبو

الحديث.حفاظأحد،الحافظ،العلامة،القاضي،القزويني

وأبن،المقرئابنوأجازله،والحاكم،الخلصطاهرأباسمع

كبير،والعللبالرجالعارفاحافظا،ثقةكان.شاهين

معردةفيالإرشادكتابصنفالإسناد.عالي،الشأن

كبير.كتابوهو،المحدثين

(،الوجه)أغطيةالعربيةالشعبيةالأزياءانظر:الخمار.

(.الوسطى)العصورالملابس

.(م598-468هـ،282-052)رويهخما

الثانيالسلطان.الجيشأبو،طولونبنأحمدبنخمارويه

بمصر.ونشأبسامراء،ولدبمصر.الطولونيةالدولةفي

هـ،027لممنةوالشاممصرولايةفىوالدهخلف

منهتضيعالشامكادتولهذأ،للسلمميالآوكان.م883

وخلاصة.العباسيالخليفةمنهويأخذهاعهدهأوائلفي

بنأحمدوفاةفرصةانتضالعباصيالموفقالأميرأنذلك

الطولونية،الدولةعلىللقضاءجيشافأرسل،طولون

الحدودقاربحتىجنوئاوانحدردمشقعلىفاستولى

مدينةعندالجيشانوتقابل.خمارويهإليهفخرج،المصرية

معركةوبعد.م884هـ،271سنةفلسطينجنوبيالرملة

قائدهأنغيرمصر،إلىوانسحب،خمارويههزمقصيرة

فعادالعباسبن،علىالانتصارمنوتمكنثبتالأعسر،سعد

إلىفتوحاتهوواصل،دمشقواستعادالشامإلىخمارويه

أيامعليهكانتماإلىالدولةحدودفأعاد.والموصلالجزيرة

الشامشماليومنغربا،برقةإلىضرقاالعراقحدودمنأبيه

العباسيوالخليفةالموفقمعصلحاعقدثمجنوبا.النوبةإلى

الموفقبموتسلطانهوتوطد.م886هـ،273سنةالمعتمد

عام،بسنةبعدهالمعتمدأخيهوبموتم861هـ،278سنة

الجديد-الخليفةإرضاءعلىوحرص.م298هـ،271

إلىووصلتبينهماالعلاقاتفتوطدت-الموفقبنالمعتضد

سنة،خمارويهابنةالندىقطرالعباسيالخليفةتزوجأن

هذافيطائلةأموالأخمارويهوأنفق.م498هـ،281

.الأمثالأصئمضربحتىالزواج

كثيرةأموالآوصرفالقطائع،بمدينةخمارويهاهتم

طريقهفىوهوجواريهبعضيدعلىقتيلاتوفيلتجميلها.

العساكر.أبوابنهوخلفه.الشامإلى

الأضلاعخماسي

خمسةمنهندسيشكل

متساويويكون،أضلاع

تتساوىعندماالأضلاع

ويسمى.أضلاعهأطوال

عندماالزوايامتساوي

.الأضلاعخماسيوككل.زواياهتتساوى

حممسةمنمصلع،المثلثباستثناء،المضلعات

الطهول.متساويةأضلاعيكونأنللخماسييمكن
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ط!-تثما.يةمتساورواصادت!صنأندقتأضا،عيمتسا"

لىل!صو.أضبا،عه!تتساهأتهرز1شايااشيمتساويحونأن

آضما،عهصسا!حساوىإذاالأضا،امتساويالخماسى

نجا5ا!،هددصروايةصلىمكدار"،بداخلهالمحصكمورةوززاياه

صماداذهـد،محبصأداحلىححرهويم!ش.درجاتأ80

تمماتأضا،عهتشحلىلحيث،!داشهيحيطأديم!ضه

صاهـأ!عمدممهامما!!سا!نقما!عر.أسدائرةامحيطعلى

أيخما.ياطتساوأطمضلعيةزاو

الملضلع.:أيضااكظر

لير،قصيدد،اللمريحة،:اخفو.الفكاهيةالخماسية

إدوارد.

.(!ا!ا)مصر:ممص.ا0ياحر،سينلخماا

امحاسو.أ!هوخاقا!بهأياكمتمىءخامرمالغةالخقر

إصأ!اعمدالخمر".أ!هأخاإذاأسداءاوحامره.الخالصأهو

الأكبهااصعتاع!عيرصاس!ضأما"الحمرو.لذ!ص.تؤنث

الحموهـس!دل!صقدو.أضغصبةاضح!هـااو.أحق!!اخامرت

حاءفدوحىرا،أمححصاكسمياررهـ!او.الحبولصأوالعنب

خمراهآعصرأرانيإني":تعافيشوأسهفيذأطثمثل

شاحنصهـت،صترنرالأكجااخصهـحصهـاوجمحميت36.!وصرو:

محا!هـكجاكأ-أ،ثسمبت5اصباحوورجحناحغبرواحتمارها

اصبها.تعاولشرلاأحتئاتغيروأعت!ا

سواع،"عصاهاصعقلىاأ!أخاماص!هي.الفقهيالتعريف

داكفيصدخ!!ويهـد.منأمأمحمصاعصميرصتمتخذاثان

أحتحعيراوأظمم!حااخموبصأوأض!!،ا9أاصبمرارالمتخذ

الأحمبية:االأ!ح!اءاأيضايدخاكما.أحسااأوالدرةأو

أصتحمباكماا5اكميرة5اكبراممديوأ!صسكيوانباكالكووأ!رثصا

جص"لأالأ!مماءاصالأففا.تةاهستحدءالأسماامروعيرها

أ،-ب1"حستمااشحممو!حديثحثداشىر!وقدوالخمر.حقيثمة

كحه!المدهـ!هحيعمر،ابراصممسدهشيأحمدااللإمامادكره

.ام(صخمروكلخمرمسكر)كل:أ!قابر!اشبيعن

-!اص(حرامفهوأسكرشرابكل)صولىططنماوأبضا

!-ر.ظحرمةعلىيدلالحا-يتهذااححاهـى.ا

ا!مماورصمياتيونايفلوت.والطبيالكيميائىالتعريف

هماشقينصتخ!صنحجميائيةهـكماتعرالكحول

إتصباامرهدهو.صبأئهايدروارمرةوالأل!جلامجموعة

مآحوذصاص!حوأ!او.أعحولادليوالأغوالتسمى

صىشعالىأ!قا.أصعتطابغيهرماوهواخو!اأحرلىاالاسم

بنزفونفي!حن!اهمولاغولفيالالالأ:الجنةحمروصف

!ماطةاحموهـمموفياجاتأممحهانتتكوو.41لمةا!اشاتا

اداطوبتحليماتتمومالخميرديسمىشطرفيموحودةحمائر

زاقين،أصباش،اسعنبا!تافااعوافيددحواوريةاحممرا

ونخولهاأعم!!،او-هـذأواأصشعيراكأ3جودا!ريهانممتعوا!اطهو

أحسمية.االموادضمرا!جمياتيوداويصمفها.اشحوإلى

بجامعةأضفسيةااالأمر"كرقسمهـعيصسخوأشبرى!صتمو

حيأ!حوأصياتا"إدالطبيبرايسمرجعشتالهفيأط-ن

أآأمحااصىاسعو4!نصاأعلىا!هاوكحالهالمرح!م!حيدأساالسم

جرعةإتمرصها.واكمثحخصعيةا-اصصهـا!!دقيت40.صا

إلىإما،وتؤديأضسمماتسببثا-!أ!صحواصداصأر

لم/.لةأخيجواإلىدبعةصا-05*احموآ"اكيسا!ا

تتعاطىالجاهلجةفيأسرهـ!اشالت.العربعندالخمر

إلىالحالعدا"ا!شمروالحدصها،كمحوهـعننا5خسا5اح!ر

شعراءأكترقدو.الحمرءلحىأ!صما5ملإرر،ءرضه!

ينبارونثالوازالخمر،!سف5صاأصعصمههـهـاعااحربا

شحعراء)صالعبدلى!رشةفاتكمارببهن!ا.سد"!مثنا5في

أحاكحلي!(:ا

ولذتىالخمور.شراليرمازأق

وتالديطريفيوأنفاقيوبيعي

كلهاالعشيرةتحالتىآ!إلى

المعبدالبعيرإفراددتوأص

ثانز-الأمويااصعصرااءخكلصكأ5الآح!اا!ض5

يصيلوندامااءهـا،"دنانهاالحممإحصيخحبدحات-!!كاك!عو

جمحشهـلها:!اكصص"5عخقبهاص!بالمدس!

كأنهالعفاملمحىدليباتدب

يتهيا!نقافينماقدبيب

:ثفيثونواسأبوبصنمكا

إغراءاللومفإن،لولىعنكدع

الداءهيكانتباليودارنى

العصركأالحفاحكأيتمبا!ملأهـشاناك!-داأد؟لبد؟

بشاهـ:تيقوارزالحث،أحماسيا

تعللىكانسلسبيلثأسر!

نجامعنيوالعيونبهات

كعمهم:؟أتحوت

كاملى!تجعلنانشردهاو

للقاءاينفنهنالااسدوأ

حصما-الأعداءاعلىنجهااوأجنقونئهايحشرلواشانوفهم

أصفساعلماءيقوقسماةامخودا93دميرإخمعوهو5-1تبنعمو

أجوء.ا

حضيرصلشاطى.الأخرىالشعوبعندالخمر

تأ-ا-اءقتانفسفيأ!صجااحمراهسا!ةبساحثمعوبا

تعاقباخحباتأمخ!وافيا-5خمحرلها،فييرهـشودأسد+ا

ذإغيوها،والمرزرحواادتفى1!حتسببوأرزب!اا!مرمد!ي

ختيحةتحدثأخرليةالأ!دواصياهـهـه"حههـادتصتشتجراإن
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كثيراأنكما،السائقونعليهايكونالتيالسكرلحالات

تحدثالأزواجبينالانفصالوحالاتالعائليةالمشاكلمن

فىالخمرالعالمعرفوقدللخمر.مدمنالزوجينأحدلأن

والإغريقيةالرومانيةكالإمبراطورياتظلاماالأزمانأشد

كانوحينماالإسلاميةوالمثلالقيمتعرفلمالتيالقديمة

.الحضارةتلكمعالممنبارزامعلماالخمر

الإسلامفيالخمرتحريم

عهدحديثيالناسكانعندمامحرماالخمريكنلم

مراحلثلاثعلىبالتدريجاللهحرمهاوقدبالإسلام

ميسرةأبيعنأحمدالإمامروى:الآتيمنيتضحبيانها

الخمرعندسألونك):تعالىقولهنزللماقالأنهعمرعن

منأكبروإثمهماللناسومنافعكبلرإثمفيهماقلوالميسر

لنابيناللهم:الخطاببنعمرقال921.:البقرةنفعهما!

آمنواالذينأيهالا):تعالىقولهفنزلشافيا.بياناالخمرفى

منادينكان.43السماء:!سكارىوأنتمالصلاةتقربوالا

الصلاةيقربنلانادىالصلاةأقامإذاووولاللهرسول

بيناللهمفقال.الايةهذهعليهفقرئتعمرفدعي.سكران

الذينأيهايا):تعالىقولهفنزلشافيا.بياناالخمرفيلنا

عملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالخمرإنماآمنوا

يوقعأنالشيطانيريدإنما*تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطان

ذكرعنويصدكموالميسرالخمرفيوالبغضاءالعداوةبينكم

.09،19المائدةمنت!ن!أنتمفهلالصلاةوعنالله

قولهوسمععنه،أللهرضيعمر،علىقرئتوعندما

انتهينا"لم."لمانتهيناعمر:قال!.منتهونانتمفهل):تعالى

الصرلالنصهووهذاوالأخيرةالثالثةالمرحلةهيوكانت

وبيعهاشربهاتحريمهاويشمل.وباتاقطعاالخمرتحريمعلى

قليلولاوآخرنوعبينتفريقدونبهاوالتداويوإهداءها

فيالكللاشتراكوذلكومشروبمأكولولاكثيرولا

العقل.تغطيةمطلقهيالتيالإسكارعلة

علىشديدنكيرلمج!الرسولحديثفيوردوقد

مالكبنأنسعنأحمدالإمامروى.كانأيابهاالتعامل

ورقياحجرةفىأيتامعنصلىل!سباللهرسولسألطلحةأباأن

الا(.:قالخلا؟نجعلهاأفلا:)قال)أهرقها(:فقالخمرا

أثرمنلهالماالخمرحرمالإسلامأنسبقممايتبين

العقل،يخالطسمإنهاإذ؟الإنسانحياةعلىسلبي

)إنه:عثهعرلقولهبهامئالتداويوكذلك،بهويذهب

فيوردتالتيالحقيقةوهذهداء(.ولكنهبدواءليس

هناكإنإذ،الحديثالطبإليهوصلمايوافقهاالحديث

لختلفالخمرتعاطييسببهاالتيالأمراضمنكثيراعددا

الجسم.أعضاء

.الإسلامالخمور،حظر:أيضاانظر

الدائمةالخصالدولعلىأطلقتعبيرالكبارالخمسة

وهي.المتحدةللأمالتالغالأمنمجلسفيالعضوية

.المتحدةوالولاياتوروسيا،وبريطانيا،وفرنسا،،الصين

الأمنبمجلسمقعد(الحالية)تايوأنالوطنيةللصينوكان

المتحدةالأمعضويةمنأخرجتلكنهاأم79أعامحتى

أصبحتوبذلك.الشعبيةالصينلجمهوريةالمقعدوأعطي

الأمن.مجلسفيدائماعضوا

.المتحدةالأم:أيضاان!

كمبوديا.أنظر:.الحمرالخمير

الصينية.الهند،كمبوديا:انظر.شعبالخمير،

الخبز،صنعأثناءالعجينتخمرإلىتؤديمادةالخميرة

الذيالكربونأكسيدثانيغازبتكوينتأثيرهاوتحدث

عمليةأثناءالعجينةويمدداللونتخفففقاعاتيصدر

وتستخدمحجمها.ويزدادأعلىإلىترتفعويجعلهاالخبز،

المشروباتمنوالعديدوالنبيذالجعةإنتاجفيأيضاالخميرة

تجمعاتمنتجارياالمستخدمةالخميرةوتتكون.الكحولية

منالرغموعلى.الخليةأحاديةالمجهريةالخميرةكائناتمن

منهاالقليلأنإلاالخمائرمننوع006منأكثروجود

تجارية.استخداماتلهفقط

والجعةالخبزيصمنعأم876عامحتىالإنسانكان

فيالخميرةتؤديهالذيالدوريعيأويتفهمأنبدونوالنبيذ

أفادأم(،)876العامذلكوفي.المنتجاتهذهصناعة

وأنهاحيكائنالخميرةأنبامشيرلويسالفرنسيالعالم

.البيرةصناعةفيمهمادوراتؤدي

بسرعةالخميرةتتكاثر

خاصةجيدةبدرجةوتنمو

سكر.علىالمحتويةالبيئةفي

بالانقسامالخميرةتتكاثر

إلىالواحدةالخلية)انقسام

وأثناء.بالشبرعمأو(خليتين

جدارمنجزءينتفخالتبرعم

جديدانمواويكونالخلية

هذاوينفصل.البرعميسمى

الخميرةخلاياويكونذلكبعدالبرعم

مستقلة.جديدةخلية

إلىالخ!يرةفطرياتتفتقر.الخميرةتستخدمكيف

التىالخضراءالمادةوهيأجخضور(،ا)مادةالكلوروفيل

الخميرةفإن،لذلك.غذائهلتكوينالنباتيستخدمها

تتغذىالغذاء.علىللحصولخارجيةمصادرعلىتعتمد
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مثلالختلفةالطبيعيةالمصادرمنالنابخبالسكرالخميرة

الخميرةخلاياتنتج.والمولاسوالعصائروالحبوبالفاكهة

القدرةلها،مخمراتأو،إنزيماتتسمىكيميائيةمركبات

الخمائرمنمختلفةأنواعتنتج.الخميرةغذاءتحليلعلى

ت!صسرالإنزيماتوبعض.الإنزيماتمنمختلفةأنواعا

أثناءأصكربوناأكعسيدثانيوغازكحولإلىالسكريات

التخمر.عملية

والبيرةالخبزإنتاجفيمهمبدورالعمليةهذهوتقوبم

تسمىتجاريةخميرةالخبزصاعةفيتستخدموالنبيذ.

المسؤولةالمادةوهي،ورفعهالخبزتخميرعلىتعملالروبة

الخبزتصنيعيتماحجمها.ترتمئريزدادالعجينةجعلعن

الحليبأووالماء،الدقيقمثلالأساسيةالمكوناتخلطمن

الس!منفقطقليلةكمياتالدقيقيوفر.والخميرةوالملح

بعضيضيفونالخبازينفإنولذلكالتخمير.لعمليةاللازم

إلىالدقيقفيالنشاءمنجزءاتحللالتيالخاصةالإنزيمات

قدالخبازين،فإنالتخميرعمليةفيوللإصعراعسكر.

بتحليلالخميرةتقوم.العجينةإلىالسكربعضيضيفون

وتحتجز،ال!صبونأكسيدثانىوغازكحولإلىالسكر

العجينةفيمركبفيأممربوناأكمسيدثانيغازفقاعات

فإنالغاز،تمددومع.الجلوتينان!:.الجلوتينيسمى

ويتبخر.أعلىإلىالعجينةارتفاعويسببيتمددالجلوتين

الخبيز،أثناءالحرارةبفعلالتخمرعمليةأثناءالنابخالكحول

.الخميرةخلاياتكسرالخبيزحرارةفإنوكذلك

السكرعلىالنبيذصناعةفيالمستخدمةالخميرةتعتمد

خلالالكحوللتنتج،الأخرىوالفواكهالعنبفيالموجود

ثانيغازيتركالنبيذ،أنواعمعظموفيالتخمير.عملية

الهواءإلىليتسربالتخميرأثناءالنابخالكربونأكعسيد

يوفرالفوارةالمشروباتأنواعبعضفيولكن.الخارجي

منالأنواعلهذهالمميزةالفقاقيعالكربونأكسيدثانيغاز

الكحولية.المشروبات

يسمىتجارياالمستخدمةالخميرةمناخرنوعيوجد

الحبوبعلىمباشرةتؤثرأنتستطجعلاوهي،اليرةخميرة

القائمينفإنولذلك)الجعة(.تصنئالبيرةفيالمستخدمة

الموجودالنعتسابتحويلأولأيقومونمثلاالبيرةصناعةعلى

تسمىتصنيعيةعمليةطريقعنسكرإلىالحبوبفي

إلىالسكرلتحويلذلكبعدالخميرةتضاف.الإنتاش

ثانيغازالبيرةصناعةعلىالقائمونيستحدم.كحول

وإضافةللبيرةالكربوناتلإضافةالنابخالكربونأكسيد

التعبئة.قبلالبيرةإلىالكرلونأكسيدثاني

داعمةمادةإنتاجللخميرةالأخرىالاستخداماتومن

الخلية)بروتينالخليةأحاديالبروتينتسمىللغذاء

(.الواحدة

منكبيرةكمياتبإنتاجالخميرةأنواعبعضتقوم

هذالإنتاجتستخدمفهيذلكوعلى.معينفيتامين

أخرىأنواعبعضتستطع.تجاريمستوىعلىالفيتامين

-البيرةصناعةفيالمستخدمةالخميرةمثل-الحميرةمن

ويقومغذأئها،فىالموجودةالفيتاميناتوتخزينامتصاص

إضافيامصدرابوصفهاالحمائرهذهبتناولالإنسان

.للفيتامينات

بعضمنكبيرةكمياتالحمائرأنواعبعفه!تنتج

الكحولأو،الجلسرينأو،الدهنمثلالمهمةالمركبات

فيالخمائرهذهوتستخدم.الإنزيماتمنوعددا،الصناعي

.المركباتلهذهالصناعيالإنتاج

فيالموجودةالفطرخميرة.الخميرةثصنيعيتمكيف

وزيادةالإنسانيعدهالذيالخبزلتخميرتستخدمالهواء

فيللخميرةالصناعىالإنتاجقبلوذلك،حجمه

كان،الفترةهذهفيعشر.التاسعالقرنمنالثمانيميات

الخبز.عجينةالخميرةترفعيهف

تقومالحمز.صناعةمراحلبدايةليالحمزعجيحةإلىتضا!الإنزيمات

سكر.إلىالنشابتحليلبماتالإس

ثانيوعازكحولإلىالسكرياتتحللالتيالإلزبماتتفرزالخميرة

العجيمةالكربونأكسيدثاليعارشقاعاتوترفغ.الكرلولىأكسيد

ححمهاوتزيد

أكحسيدثانيعازفقاعاتوتسقىالكحوليتسحرالخبيزعميةأثناء

حفيفة.هوائيةولنيةلياملحساوتعطيههشاوتحعلهالحبزفيال!صلود
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بدونالهواءفيوتركهاالعجينةبإعداديقومونالأفراد

وتبدأالهواءفيالموجودةالخميرةعليهاتهبطحتىغطاء

الخميرةاستخدامشم،لاحقةفترةوفيالتخمر.عملية

صناعةفيوالنبيذالبيرةصناعةاحتياجاتعنالزائدة

وحينما.البيرةخميرةتسمىالخميرةهذهوكانتالخبز،

فيالمنتجونأعتمدصناعةإلىالخبزخميرةإنتاجتحول

)تحويلملتإلىالحبوبتحويلبعدالحبوبعلىإنتاجها

سكر(.إلىالنشاء

يتكونالذيالمولاسعلىاليومالخبازخميرةإنتاجيتم

صورتينفىالخبزخميرةإنتاجويتمالسكر.منأساسا

وطريةلينةأقراصصورةفيالخميرةفيهاتكونإحداهما

أما.الطازجةالمكبوسةأقراعالخميرةتسىالملمس

حبيباتصورةعلىفيهاالخميرةفتكونالأخرىالصورة

خميرةخلايامنالمكبوسةالخميرةأقراصوتتكون.جافة

صورةفىفتكون،الجافةالخميرةحالةفيالخميرةأما

الجافةالخميرةمزجويلزم.نشطةليعستولكنهاحيةخلايا

فيالخميرةخلاياتبدأأنقبلالدافئالماءمنبكميةأولآ

النمو.

وقدبالتبريد،الطازجةالخميرةأقراصتحفظأنيجب

ولا.أسابيعستةحواليبعدالهيئةهذهعلىوهىتفسد

لفترةتخزينهايمكنولكنبالتبريدالجافةالخميرةتحفظ

.مبردةحالةفيحفظهاتمماإذاأطول

التخمر.الخبز؟:أيضا:انظر

التقويموفقالأسبوعأياممنالسادساليوما!ى

منلمزيد.الجاهليةفيمؤنسايسمىوكان،الإسلامي

الغربفيأما.الهجريالتقويمانظر:التفاصيل

عليهويطلق.الأسبوعفيالخامساليومهوفالخميحه!

القدماءالإلممكندينافيونوكان.جوديالفرنسيون

التيوتوني-الرعدإلهلثور،مقدسايومااليومهذايعتبرون

وقدثور،يوممعناهالخميساسموكان-يزعمونكما

ومعناهجوفيز،ديس،اللاتينيللاسمترجمةهذايكون

الرومانية،الأساطيرفىالرعدإلهجوبيترأوجوف(،)يوم

المصريينقدماءمنكليقدسهاليومهذاكانوقد

والهنود.

سوق)الهيارالعظيمالكسادانظر:الأسود.الخمدش

(.الماليةا!وراق

الفصح.عيدالعهد،خميسأنظر:الصعود.حمدش

خميس.بنعبداللهانظر:.عبداللهخملس،ابن

،النصارىبهايحتفلدينيةمناسبةالعهدصى

يأ،النصرانيالتقويمفيالمقدسالأسبوعفيذلكويكون

خميسأيضايسمى.الفصحعيدمنأيامثلاثةقبل

للمسيح-حدثتابواقعتيناليو،هذافيويحتفلالصعود.

وهما:،الأرضعلىالاخيراسبوعهفي-يحكونكما

معهم.الأخيرالعشاءوتناوله،حوارييهأقدامبغسلقيامه

إليكمأسوق:الحواريينإلىالمسيحبكلماتذلكوارتبط

الاخر.منكمكليحبأن:جديدةوصية

عندخاصةطقوسالعهدخميسيوموتجري

العشاءتناولأوالأقدأمبغسلالقيامتشملقد،النصارى

بشكلالنصارىتذكرةإلىيهدفانالطقسينوكلا،الرباني

المسيح.حبفيبمشاركتهمواضح

عالمام(.989-091)0اللهاية،الخميني

منذلإيرانالسياسيالدينيالرمزصار،إيرانيمسلموزعيم

السلطةإلىوصل.ام989عاموفاتهحتىأم979عام

.بهلويرضامحمدبالشاهأطيحأنبعد

وأعلنإسلاميةجمهوريةإلىإيرانالخمينىحول

الخمر.شربحدمثلالشرعيةالحدودلعضتطبيق

منفرالذي-الشاهدخل،أم979عامأكتوبروفي

الأمريكية.المتحدةالولاياتمستشفياتأحدإلى-إيران

السفارةالإيرانيونالثواراحتل،نفسهالعاممننوفمبروفي

العاملينالأمريكيينمنعدداواحتجزوا،بطهرانالأمريكية

تظلبأنونادىالثوار،الخمينيأيدوقد.رهائنبالسفارة

لمحاكمته،إيرانإلىالشاهعودةحتىمحتجزةالرهائن

الرهائنسراحوأطلق.أم089يوليوفىماتالشاهولكن

حكمأثناءإيرانخاضت.إيرانانظر:.أم819ينايرفي

الحدودعلىنزاعإثرالعراقجارتهامعحرباالخميني

المعاركمنسنواتثمانىنحووبعد.أخرىوخلافات

.أم889عامفيالنارإطلاقوقفإلىالطرفانتوصل

السيدبناللهروحهوللخمينيالحقيقيالاسم

خومين،فيولدالذيالمولممويأحمدالسيدبنمصطفى

إلىعائلتهاسموغير.طهرانجنوبيتقعبلدةوهي

فيأصبحثم.الخميني

القرنمنالعشرينيات

للفلسفةمدرساالعشرين

وحصل.والقانونالإسلامية

الكلمة،اللهايةلقبعلى

علامةأوإشارةتعنيالتي

اللقبهذاويعد.اللهمن

فىالدينيةالمراتبأعلى

الخمينياللهآيةمطلعوفي.الشيعيالمذهب
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.إيرانفيللشيعةالأكبرالرمزأصئالخميني،الستينيات

فينفيثمللشاهلمعارضتهاعتقالهتمأم،639في

وعالق،بالشاهللإطاحةالعملفيامشمرولكنه،أم649

قبلواحدةسنةفرنعسافيثمعاما41مدةالعراقفي

.أم979فبرايرفيإيرانإلىعودته

فيتزجيرالد،جون،كنيديانظر:.خليجالخئارير،

كوبا.

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:الخئارديرية.

.)الجاريرية(

فيالبريالنباتالظر:.الأرقوتيةالخئاريرية

(.الأرقوتيةدرالحاريريةالعربيةالبلاد

مجوعةالحنازيريةالفصيلة.الفصيلةالخئاريرية،

الأعشابمننوع00032يقاربممامكونةالأعشابمن

.الصغيرةوالأشجارالسيقانالمتعددةوالشجيراتالعطرية

هذهبعضوتستخدمفولارياسيا.سكروأيضاوتسمى

تنقسماالجرسشك!!علىزهورولها،الأدويةفيالنباتات

ح!تفي،الدقيقالساقأعلىفيتنمووالزهرة،طرفينإلى

وتزدهر.زوجيبشكلأسساقاعلى-عالبا-الأوراقتنمو

وهى.المعتدلةآالأقافيخاصبشكلالفصيلةهذه

آذاننباتمثلضارةوأعشاببريةأزهارعلىتحتوي

ونباتالحواشيرهرةونبات،وبيضزبدونباتالدب

الثعلبقفاز:تشملمنهاالمزروعةوالأنواع.القملعشبة

!ممعيننوعويعيقوكالسيولاريا،العجلوأنف

.الأخرىالنباتاتعلىكطفيلياتجزئياالخنازيرية

أحدمنديجيتاليسالمسىالقلبأمراضدواءويستخرج

الثعلب.قفازنباتأنواع

هو،الفصيلةاسممنهاشتقالذيفولارياسكروونبات

مفيدأنهالماضيفيالناسواعتقد،الدوائيةالخنازيريةمن

الملك.داءانظر:.الليمفاويةأخدداسلعلاجفي

سوعةالموفىصلةذاتمقالات

ا!نديةاالرسمفرتاةالد!آدالى

التعل!قفارالعحلأنف

القمعيةالمقسعةالرهرة

الكتانيةالحادريةالحفيةالعشمة

شيالروكموسيقىمجموعاتمنغنائيةفرقةا!ا!ى

جورج:همالإنجليزمنأربعةالفرقةضمتوقد.الغرب

-0491)أجنونجون(،-أم9)43هاريسون

ولدلمشاررنغو(،-أم)429ماكارتنيبولأم(،089

يضربمشاروكان(.-أم!04)ستاركيرسشارد

وهاريسونالجهير،الجيتارعلىومكارتني،الطبولعلى

.يغنونجميعاوكانوا.ال!ربائيالجيتارعلىولينون

وكان.الخنافسأغانيمعظمومكارتنيأجنونوكت!

.والأخرىالفينةبينأطمجموعةيكتبادوستارهاريسون

ليفربولمدينةفيالخنافسفرقةأفرادجميعوأصد

فرقةالآخرينالموسيقيينمنوخمسةلينونوكونبنجلترا.

وقد.أم569عامكواريمنأ!ائداصائدسموهاموسيقية

السنة.تلكمنلاحقوقتفيأطفرقةمكارتنيانضما

وقدم.م5891عامولمكارتنيللينونهاريسونوانضم

وقارع،ستكليفستوالجيتار،عازفإلىإضافةالثلاثة

أسماء.عدةتحتموسيقيةحفلات،بعستبتي،الطبول

.أم069عامالخنافساسمأنفسهماعلىأطلقواوأخيرا،

أبستين،وأصئبريان.ام619عامالفرقةمشكليفوترك

مديرا،بليفربولللأسطواناتكبيرامتجرايديركانأسديا

وتوجيههإشرافهتحتونالوا.أم!61عامالخنافسلفرقة

شهرةثمأم629عامالبلادمستوىعلىواسعةشمهرة

مشت!ت.بعدعالمية

أسلوبتأثر،العشرينالقرنمنالستينياتبدايةوفي

بيريدكوخاصةالأمريكيينالروكبمغنييالخنافس

ومكارتنيلينونألحانمعظمحانتو.بريسليوألفيس

افعلى-أحبينيمثلبسيطةحبأغنياتالأولى

ماكارتني،لولوهم.الروكموسيقىتاريح!ي!رقةأشهرالخنافس

لينونكتبوقدستار.ريححو،اجمولىجور،هاريسولىحورح

ألحا!ا.معطهماوماطرتمي
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عاموفيام(.)639أنا:إليكوأتوسلام(؟)629

ضجةوأثارواالمتحدةالولاياتالخنافص!جابام،469

يومليلةفيلمىفيكنجومظهرواوقد.مكانكلفي

للتلفاز،آخروفيلماأم()659النجدةام(،16)4شاق

ل!رلحومفيلمأنتجعوقدأم()679السحريةالجولةهو

فرقةمومميقييصورالصفراءالغواص!وهو،المتحركة

وشخصياتهم.الخنافص

العشرين،القرنمنالستينياتوأواخرمنتصفوفي

جديد.اتجاهإلىالروكمولمميقىتوجيهفيالخنافسأسهم

العزفعلىتعتمدكانتبداياتهافيالروكموسيقىمعظم

بينواتساقاإدراكاحوتالخنافسمومميقىأنغير،القوي

تعقيداأكثرالمتواليةنغماتهموكانت،والألحانالصوت

ومعنى.خيالأأكثرالغنائيةوقصائدهم

فيالأغنياتمنعددألحانوماكارتنىلينونووضع

أم(؟)659الرجلىأيهامكانلاشملتالاجتماعيالنقد

مثل:شعبيةأغنياتوكذلكأم(.)669رجبىاليانور

أغانيهمومن.م(6691)أمسم(،691)5ميشيل

أم(بم)679الأبدإلىالفراولةحقولالأخرىالمنتشرة

وشيءأم(بم)969معاتعالواأم(بم)689جوديمرحبا

ام(.)969ما

للعديدالستينياتنهايةفيينفرطالخنافسعقدوبدأ

الفرقةوانفضت.والشخصيةوالتجاريةالفنيةالأمسبابمن

قظالوقتذأثفيأ!عطواناتهمأنغير،أم079عام

فيالروكمولمميقىأوالشعبيةالموسيقىمغنيمنأيارواجها

كمغنمنهماكلعمل،المجموعةانفضتأنوبعد.التاريخ

أجنونقتل،أم089عاموفى.خاصةلفرقةقائدأومنفرد

فيشابوأدين.نيويوركمدينةفيشعقتهخارجبالرصاص

تشابمانديفيدماركيدعىعمرهمنوالعشرينالخامسة

02بينتتراوحمدةبالسجنعليهوحكمالرصاصبإطلاق

.الحياةومدىسنة

الخغافصأنواعأكبرمنحشرات!هو!!س

البلاد،أنحاءجميعفيشائعةوهينيوزيلندا،فيالموجودة

05إلىمنهاالواحدةطوليصلاللونبنيةحشراتوهى

ولكنهامعهاشعاملونمنتعضأناسشطاعتها،وفي.ملم

.عامبشكلالضررعديمة

الذيالحنظبوهو،الخنافسهذهمنضربويعيش

الأشجارفيالأيل،بقرنشبيهانطويلانفكانلذكوره

الميتة.والأشمجارللأعمدةشديداتدميراويسببوالغابات

الأصليوننيوزيلنداسكانوهمالماووريالشعبوكان

طعاماويعتبرونهاالخنافسلهذهالدوديةأكيرقاتيأكلون

مترفا.شهيا

الحنجرةفيالهوائيةالممراتيصيبالتهابالخئاو

الخناقلنوبةالمريضيتعرضوحين.الهوائيةوالقصبة

مما؟وتورمبالتهابالأعضاءهذهفيالخاطيالغشاءيصاب

بالخناقالمصابويعانيالهواء.جريانفيضيقإلىيؤدي

ويصدرالتنفص!،فيبالغةوصعوبةالصوتفيبحةمن

.مكتومبسعالأيضاالمريضويصاب.الشهيقأثناءصفيرا

سن6ب!تالأطفالالأحيانأغلبفيالخناتويصيب

صغيرةعندهمالتنفسيةالمجاريلأن،مشوات3وشهور

الانسداد.ولصريعة

منأووالرشحالأنفلونزاعنالخناقمعظموينشأ

وتستمر.التنفسيالجهازتصيبأخرىفيروسيةعدوى

ويصف.أيامأربعةأوثلاثةمدةالفيروسيالخناقعدوى

واستنشاقالسريرفيالرأحةالمتوسطةالحالاتفىالأطباء

الحادةالحالاتفىأماالماء.تبخيرجهازمنرطبهواء

يسمىعقارمنورذاذاالأكسجينالمريضإعطاءفيمكن

انسداداالتنفسيالمجرىانسدادحالةفيأما.الأدرينالين

أنبوبلإدخالالإسعافيالعلاجإلىاللجوءفيجبكاملا،

الرئتهيئ.إلىتنفسي

وأالحساسيةبسببفعلىردعنالخناقينشأوقد

فيالربوتعالجالتيالادويةوتساعد.الجرثوميةأحدوىا

معينة.حسامسيةعنالناشئالخناقحدةمنالتخفيف

المزمارلسانالتهابيدعىالجرثوميالخناقمننوعوهناك

بشكلالتنفسيةالمجاريانسدادإلىيؤديأنيم!شالحاد

سعاعات.خلالالمريضحياةيهدد

التكاثرأعضاءمنكلفيهتتوفرحيوانالخئتى

الفلقية،والديدان،المنبسطةفالديدان.والأنثوية،الذكرية

قنفذياتوكذلك،طبيعىبشكلخنثويةكائناتهي

الخنثياتبعضأنمنوبالرغم.خصياتوالىالج!د

نفص!يفعللاأكثرهاأنإلآبنفسها،بيضهاتخصب

تنتجوفيها(،متعاقبة)خنثويةيظهرفبعضهاء.الشي

مختلفين.وقتينفيوالمني،البيضالأعضاء،مجموعتا

الحيوانالجنسيةالأعضاءمواضعتمنعالآخر،البعضوفي

فىتتوافر،المثالمسبيلفعلى.بنفسهنفسهتخصيبمن

فعالة،أنثويةوأعضاءذكريةأعضاءالشائعةالأرضدودة

يتيحوهذا.الجسممنمختلفةمواضعفيموجودةولكنها

تمنعولكن،الأخرىمنهماكلتلقحأندودتينلأي

نفسهامنهماكلتخصبأنمنالأعضاءهذهمواضع

بنفسها.

الجنمم!ووظائفأعضاءعادةتتطورالإنسانوفي

قليلين.أفرادفيكاملغيربشكلالجنسينكلاأوالواحد،

.الإنسانفيجداقليلةخنثويةحالاتتسجيلتموقد
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شفرةذوسلاحالحنجر

الذيوالحمجر.قصيرة

كانتال!هحورةتوضحه

السسكريةأغرقاقستعمله

العالميةالحربحلال

الثالية.

شفرةوأسهاليد،بقبضةيمسكصغيرسلاحالخئجر

عنللدفاعخاصةتستعملالخناجروكانت.حادةقصيرة

يستعم!!كانبعضهاولكن،السريعوالهحومالنفس

النموذجيةالخناجرطولويبلغ،تزيينيةأوأجةاحتفالأغراض

.بالحدةالشفرةجانبيكلاويتسمسعم05و51مابين

.تالتارقبلماعهدمنذتستعملالخناجركانت

بعضهاولكن،معدنيةشفراتذاتالخناحرمعظموكانت

وقد،أجلامشيكوا،والخشب،والعظهامالحجر،منيصنعكان

قبضةلبعضهاوكانت،للحربةلالأوأسثم!صلاهوالخنجركان

القديمة.أبندقيةافوهةفيالدخولمنتمكنهمستدقة

منشوالفيالخندقغزوةكانت.صئهزوةالخئدو،

بغزوةأيضاتسمى،م627،الهجريالخامسالعام

النضيربنييهودسادةمننفراأنأ!مبابهاومن.الأحزاب

سلام:أمثالخيبر،إلىالمدينةمنض!لم!!النبيأجلاهمالذين

وحييالربيعبنوكنانةمشكمبنومعلامالحقيقأبيبن

علىوشجعوه!اوغطفانقريشإلىخرجوا،أخطببن

قرلمثرفحاءتبمناصرتهما.وتعهدواالمسلم!تحرب

سمعفلما.رجلآلافعشرةنحوفيالمدينةإلىوغطهفان

خندثبحفرالمسلمينأمرإليهبمجيئهماعثةيىاللهرسول

الفارسي.سلمانبإشعارة،المدينةوبينالمشركينبينيحول

معووقفواالمسلمينمععهدهمقريظةبمييهودونقض

الكفار.

اقتحامه،وحاولوا،الخندقبهذاالمشركونفوجئ

شهرا.المسل!تيحاصرونظلواولذافشلوا،ولكنهم

تخذيلمنالغطفانيمسعودبننعيمالأثناءهذهفيوتمكن

الرياحالأحزا!اعلىاللهوأرسل.المسلمينعناليهود

نبيهاللهأمر.المدينةعنالرحيلإلىاضطرهممماوالبرد،

الظرفهذافيأمحهدانقضهملخطورةقريظةبنيبمعاقبة

ذراريهم.وممبىمقاتليهمفقتلالعصيب

للناسبينتأنهاأ-:الخندقغزوةنتائجأبرزمنكان

ما،المستقبلفيشعيئايفعلواأنيستطيعوالنالمشركينأن

المسلإتعلىالأحزابتأليبمنبدلوهأسذياهذاكلدام

ولانغزوهم)الانصلإوي!الرممولقالولذاشيئا،يجدلم

ماهوهذابعدحدثوالذي(.إليهمنسيرنحنيغزوننا،

غزوةأمرفيسبحانهاللهوأنزلعثةئحر.اضسولذكره

بينت،الأحزاب!مورةمنآيةعشرةبضعالأحزاب

الأحزابرجوعمنعليهمبهاللهأنعمماأطمسلمين

الامتحانبعدمنتصرينالمسلمينورجوعمدحورين

وأثنتالمنافقينمواقفوفضحت.بهمرواالذيأمحصيبا

البلاء،منالغايةوبينت.الصادقينالمؤمن!تمواق!على

فضيحفىسبباكانت2-.ألمنافقامنالمؤمنيتميزأنوهو

لتحقيقشأفتهموامشئصالالمسلم!ت،تجاهأجهودانوايا

الرسولفعلودل.أخاشئةاالإسلاميةللدولةأرراخلياالأمن

بعضزالتوماالعهد،نقضمنقتلجوازعلىمعهمعد!ب

حتىالأعداءمعيتواطؤونالذينالخونةبقتلتح!ضاالدول

عيئص!.محمدالظر:هذا.زماننا

والماح(.)الس!الفدبينانظر:.الفلبينحددق

الناسبعضيربيهاالتيالحيواناتأحداثدر

لدولهاماغذاءاللحومهذهوتمثل.أطحومبادرويده!ا

نإالإحصائياتبعضوتقول.وآ!ميويةزأمريكيةأوروسية

يعادلالسنةفيالعالمسكانبعفريأكلهالذيالخنزيرلح!ا

.اللحوممنالناسبهايتغدىالتيال!صميةربع

وقدالخنزير.لحمأكلالحنيفالإسلاميالدينيحرم

إنما):تعالىقالحيثالعزيزكتابهفيأكلهعناللهنهى

الله،لغيربهأهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةعليكمحرم

غفوراللهإن،عليهإثنمفلاعاد،ولاباغغيراضطرفمن

.731:البقرة!رحيم

الخنزير،منرأسمليون084نحوالعال!فييوجد

السوفييتيالاتحادثممنها،%04يعادلماالصينيونيمتلك

منئأكبروالبرازيل.المتحدةالولاياتذأكويلي)سالقا(،

الجنوبية.أمريكافيللخنزير

فيالخنازيرمنكثيرةأنواعتوجدالخنازير.أنواع

الخنازيرخلالهاتتكاثرالتيالقصيرةالفترةوبسبب،العالم

)توليد(تهجينعلىيأكلونهاالذينساعدذلكفإن

مناخعلىومعدلهتكاثرهاويعتمدمنها.جديدةسلالات

تربيتها.فيالمتبعةالأساليبواالمنطقة



شرقيجنوبفيتعيشالخنازيرمنأنواعهناك

الخنازيروهذهوألممتراليا.الهندوجزرالمتحدةالولايات

بريةوأصبحت،المزارعمنهربتأليفةخنازيرمنولدت

فيالبريةالخنازيرمنأنواعأيضاوهناك.أخرىمرة

معهأحضرهاالتيتلكمنأصلاكانتوقدنيوزيلندا.

أطلقهاالذيكوكجيمسالكابتنالبريطانيالمكتشف

.الجزيرةفيلتتكاثرهناك

ظهرعلىتعيشالبريةالخنازيركانت.تاريخيةنبدة

أوروبافيمنتشرةوكانت.سنةملايينممتةمنذالأرض

بدأالإنسانأنالعلماءبعضويعتقد.الأماكنمنوغيرها

سنة!8...حواليقبلالحيواناتهذهاستئناسفى

.الحجريالعصريخلالوذلك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدودة،الشريةالهنديالحنزيرمرض،البروسيلية

مرض،الشعاعيالفطارالدهنالبريالحلوف

للحماعةلزراابىيألخزيرا

والفمالقدممرضالخنريرشحمالثالولخنزير

يعد،السنجابعائلةإلىينتميحيوانالأرص!خدرير

وتعيش.المرموطباسمتعرفقوارضمجموعةمنواحدا

والنوع.الشماليةأمريكافيمنهافرعيةمجموعاتعدة

والولاياتكندافييعيشالذيالنوعذلكهوالنموذجي

ذيلهذلكفيبماسم06طولهويبلغالأمريكيةالمتحدة

إلىالخشنفروهيميلمس!ةعريضرأسوله،الكثيف

وإلى،جسمهمنالعلياالأجزأءفيللرماديالمائلالبنياللون

السفلى.فيالأجزاءللصفرةالمائلالبرتقالياللون

غرفعلىتحتويمعقدةجحوراالأرضخنزيريحفر

الشتاء،فصلوفى.عديدةمداخللهاتكونوقد،متعددة

المتحدةوالولاياتكندافىيعيشبالمرموط،يعرفالأرضخنزير

الحضراء.الأعشا!الأرضخنازيروتأكل.الآمريكية
916لبريالخنزيرا

لهخاصوكرفىالشتويسباتهالأرضخنزيريقضي

للبحثالأرضخنزيريسعىوعندمافقط.واحدمدخل

بادرةأيالسهـلتلافيويدققالنظريمعنفإنه،طعامهعن

الصيد.سهلهدفاتجعلهالعادةهذهأنوالواقعخطر.

الفصفصةكأعشاببنباتاتالأرضخنازيروتتغذى

مؤذيةالحيواناتهذهالفلاحينبعضويعتبر.والبرسيم

كمياتالأرضخنازيرتتناول.المحاصيلتدمرلانهاوضارة

أجسامهافيتختزنهشحمإلىوتحولهالطعاممنزائدة

أربعةمنالأرضخنزيرأنثىتلد،الربيعوفي.عليهلتعيعش

صغار.خمسةإلى

البحر(،وحنارير)الد!نينالحوتنظر:أ.ابصير

(.الدلافين)أنواعالدلفين

وفىأوروبا،فىيوجدالخنازيرمننوعالبريالخئزير

هذهكانتإفريقيا.شمالوفياسيا،ووسطغربيجنوب

فيأوروباغاباتفيطليقةحرةتتجولالبريةالخنازير

البرياسمويطلقنادرا.إلاترىلاالانولكنها،الماضي

البريالخنزيرينمولاوعادةالأليفالخنزيرذكرعلىأيضا

الخنزيرارتفاعويصل.الأليفالخنزيرمثلبدينايصيرحتى

إلىوزنهويصلأكثر.أوسم9.منكبيهحتىالبري

وشرسة.قويةالبريةوالخنازير.كجمأ08

شعروله،رماديبلونمشوبأسودالبريالخنزير

علىقوياننابانوله(.غليظ)شعرخشنوهلمثقصير،

الخنزيرويعيش،المشاجرةفييستخدمهماالسفلىفكه

عندالاختباءمنيتمكنحيث،الكثيفةالادغالفيالبري

حيوانوهوالحار.الجوفيأحياناالطينفيويتمرغالخطر.

وفى.والحبوببالجذورالليلأثناءويتغذىالحذرشديد

باللونمشوبأسودوهوالخسازيرمنوشرسقوينوعالبريالحنزير

حشن.وهلبقصيرلتحعرولهالرمادي
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الصغيرةالحيواناتالبريالخنزيريأكل،الأحيانبعض

محببةرياضةالبريةالخنازيرصيدويعتبرالطيور.وبيض

رأسوكان.الأولىالعصورمنذأوروبافيوالنبلاءللملوك

فىبهيجاحتفالفىأ!عاماصالاتإلىيدخلالخنزير

والوسطى.القديمةالعصور

يأكانإنجلترا،النورمنديونالملوكحكموعندما

معرضئاتصرلملكيبدونالبريالخنزيريقتلشعخص

أورولافيال!صبرىالمقاطعاتبعضومازالت.عينيهلفقء

ويعتبرالصيد.أجلمنغاباتهافيالبريالخنزيرعلىتحافظ

الصيدكلابوبوساطة،الاقدامعلىالبريةالخنازيرصيد

الخنزيرصيدشمالهند،وفي.وخطرةمثيرةعمليةوالرماح

الصيادويحمل.الخيلظهورعلىمنحجماالأكبرالبري

هذهوتسمى.عليهالمفاجئبالهجومالخنزيربهيقتلرمحا

الخنزير.طعنالهندفيالعملية

الخنزير.،الحيوانبمالبريالحلوفايضا:انظر

ودلذكروكبير.متوحشإفريقيخنزيرالئالول!حدرير

الأنيابطولويبلغ.المسطحالكبيررأسهفيمنحنيةأنياب

تواليلثلاثةيوجدوالعيونالأنيابوبن.سم06حوالي

مكوراالثالولويكون.منهاالحيواناسماشتقالتىوهي

بطبقةمغطىالصفرةإلىيميلباهترصاصيوهوخشنا،

الخشن.الرصاصيالبنيالشعرمنرقيقة

طويلشعرالثالولخنزيروعنقخصرفوقويوجد

منأكثرمنهالكبيرالخنزيرويزن.وشوكيورقيق

سم.75يقاربالكتفعندوطولهكجم،09

خنزيرأيممافاركفلالتبالثالولخنزيرويسمى

.السهول

رأسه.علىالشوءلوحودالاسم!داسميالثالولخنزير

فىوجافةرمليةمناطقفيالثالولخنزيرويعيش

مناطقفيالعي!يفضلوهوإثيوبيا.وفيإفريقياجنوبي

ضمنوشنقل.للحمايةكثيفةأشجارعلىتحتويمفتوحة

العيشمنهاالكباروتفضل.صغيرةتعائممجموعة

السنة.فيمواليدثمانيةإلىستةمنأنثاهوتنتجبمفردها.

خنزيرويستخدم.مرةكلفيالعددنصفتلدحيث

هذهوتكونيكبر.أنبعدالأخرىالحيواناتمخبأالثالول

شيءأيتقريباتأكلأنهاإلا.الأكلنباتيةعادةالخنازير

الثدييةالحيواناتوبعضالطيور،وبيضوالنباتاتكالجذور

.الصغيرة

وهوصغير.أمريكيجنوبثديحيوانعئهيئيا!حدرير

العلماءاستخدموقد.الوحشيالكابيامنمستأنسنوع

منالعديدتطويرإلىأدتتجاربفيالحيواناتهذه

فىالأبحاثفيأيضاالغينيةالخنازيرواستخدمتالعقاقير.

تمثلالغينيةوالخنازير.والتغذيةوالوراثةاسملوكمجالات

أنيندرالغربيينبعضعندالأليفةالحيواناتمننوعية

بها.العنايةيسهلأنهكماتعض،

قوارضهيبلحقيقيةخنازيرليعستالغينيةالخنازير

طوليبلغ.والسناجبوالفئرانالقنادسمعالحالهوكما

.،هنحويزنوهوسم.35-25نحوالغينيالخنزير

.قصيرةوأرجلصغيرتانوأذنانكبيررأسوله.كجم

فرولهاالطيعيةبيئتهافيتعيشالتيالغينيةالخنازيرومعظم

مربويولدهاالتيوالأنواع.رماديأوبنيخشن،طويل

والخمارير.قصيرةوأرحلصعيرتانوأذنانكميررأسلهغينياخنزير

التجاربفىلاستخدامهاأوأليفةحيواناتبوصفهاإلتاجهايتم،الغي!ية

والطبية.الحيولوحية
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ذاتأوقصيرأوطويلفروذاتتكونقدالحيوانات

حمراءأوبنيةأوسوداءألوانهاتكونوقد.مختلفةأنسجة

بعضفيمعروفةوهى.ذلككلمنمزيجاأوبيضاءأو

.العرضحيواناتمنأنهاعلىالبلدان

فىيعيشوهو،الغينيبالخنزيرشبيهالوحشيوالكابيا

مسكنهيبنيأنهكما.او.5بينعددهايتراوحمجموعات

والمستنقعاتالغاباتأطرافوفيالمعشبةالوديانفى

الصخوربينأوالتربةفييحفروهو.الصخريةوالمناطق

هجرتهاالتيالأحجاريتخذوقد.اليومخلاليبقىحيث

نشطوهو.الأحيانبعضفيلهمأوىالأخرىالحيوانات

شديدحيوانوهو.النباتيقتاتحيثالليلفيغالبا

.الخوفعندبالصفيرشبيهةعاليةصرخاتيصدرالخوف

صغيرهاالغينيةالخنازيرأنثىتحمل،التزاوجعمليةبعد

يزن.ثمانيةإلىيصلماالانثىوتلديوما.07تقاربلمدة

الغينيةالخنازيروصغار.الولادةعندجرامأ8ءنحوالصغير

أسابيع.ثلاثةمدةبهاالأموتهتمالنموجيدة

ثمانيإلىتصللمدةالأليفةالغينيةالخنازيرتعيش

وصلعندمابيروفيالإنكاهنودامشأنسهاوقد.مشوات

وفيما.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالأسبانالمكتشفون

أوروبا.إلىغينياخنازيرالهولنديونالتجارنقلبعد،

الكابياء.:أيضئاانظر

يبلغإذحجما،القارضةالحيواناتأكبرالماء!حدرير

بنمافييوجد.كجم45إلىوزنهيصلوقدام،،2طوله

الجنوبية.أمريكافىالأنديزجبالوشرقيالشرقية

أكبروهو،الجنوبيةوأمريكاالوسصأمريكافييعيم!الماءخنزير

كحم.54إلىوزنهيصلوقد،القوارض

الهندخنزيرأوالصغير،العاديالخنزيرالماءخنزيريشبه

مائلبنيلونذوشعرالمكتنزجسمهويغطيالكبير.

بنيولون،الجسممنالأعلىالجزءفيرماديأو،للحمرة

الخطم،مربع،الرأسكبيروهو.بطهفيالصفرةإلىمائل

منمانوعاأطولالخلفيتانرجلاه.الذنبوقصير

أقدامهبمساعدةبسهولةويستطحإلسباحة.الأماميتين

،والبحيراتالأنهارمنبالقربيرعىالغشاء.ذات

يأإلىيشيرماظهورعندالماءفييغط!ماوسرعان

اسمهإلىبالإضافةالماءحملبعفالناسويسميهخطر.

الماء.خنزيرألاخر

الأمريكيللنمرالمفضلالغذاءالماءخنزيريشكل

الجنوبية.وأمريكاالوسطىأمريكاولأهلوالتماسيح

إندونيسيا،فىيعيشوحشيخنزيرالهئدياثير

شعروينموغامقرماديلونذيمجعدخشنبجلديتميز

صغيرتانأذنانولهفقط،ظهرهسلسلةعلىجداقليل

الهـنديالخنزيرذكرويمتازالشعر،منخالقصيروذيل

سم،96الخنازيرهذهبعضطوليبلغوقد،طويلةبأنياب

الخضراواتتقتاتوهي.كجم58إلىوزنهاويصل

لفاكهة.وا

بنتتماضر.م(446-؟هـ،42-؟)الخئساء

من،سليمبنيمن،رياحبنالشريدبنالحارثبنعمرو

الشاعراتأشهرومنصحابيةوهيمضر،من،عيلانقيس

الخضرمات.العربيات

أدركتثم،الجاهليةفيعمرهامنشطراأمضت

بنيقومهامعوفدتإسلامها.وحسنفأسلمتالإسلام

يستنثدهاع!اللهرسولوكان!.اللهرسولعلىسليم

!ياخنساءهيه:بقولهفيستحسنهشعرهاويعجبه

امرأةقطتكنلمأنهعلىالشعرعلماءأجمعوقد

يجلسالذبيانيالنابغةوكانمنها.أشعربعدهاولاقبلها

يرىمنفيفضل،ينشدونهبعكاظالعربلشعراء

بشعرها،فاعجبالمواسمبعضفىفأنشدته،تفضيله

يعنيقبلكأنشدنيالأعمىهذاأنلولا"واللهلها:وقال

بشارأبدىوقد".الموسمشعراءعلىلفضلتك،الأعشى

سلامابنجعلهاكمابشعرها.البالغإعجابهبردبن

فحولطبقاتكتابهفيالشعراءفحولضمنالجمحي

ويقول.المراثيأصحابطبقةفيوذكرهاالشعراء،

اشعارهمافيالأخيليةوليلىالخنساء"كانتالمبرد:

".الفحوللأكثرمتقدمتين

،وغيرهالرثاءموضوعفيالشعرقالتالخنساءأنومع

حوليدورالقدماءالرواةحملهالذيشعرهاأكثرأنإلا
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قدوكانا،ومعاويةصخرلأخويهارثاءهاخصوصخاالرثاء،

شهرةصخرلأخيهامراثيهاواشتهرت.الجاهليةفيقتلا

الشعرتراثمنالرثاءفيماقيلأشهرغدتحتىكبيرة

صخر:رثاءفيشعرهاومن.العربى

ولاتجمداجوداأعينى

ابدىلصخرتبكيانألا

الجميلالجريءتبكيانألا

السيداالفتىتبكيانألا

أيضا:وتقول

صخراالشص!طلوعيذكرني

شمسغروبلكلوأندبه

حوليالباكينكثرةولولا

نفسيلقتلتإخوانهمعلى

ولكنأخيمثلومالمكون

لمىبايةعنهالنفسأعزي

أيضا:وتقول

حمامةتغنتإذهـخراتذكرت

تسجعالأيكمنغصنعلىهتوف

حزينةبدمعأبكىل!افظلت

موجعذكرتنىمماوقلبي

دونهحالوقدهـخراتذكرني

بلقعوبيداءوأحجارصفيح

سهامهماتطيشيرميالدهرأرى

مرجعالدهرغالهقدلمنولي!ر

ثاوياأصبحالجودعخركانفإن

وينفعيضرالدنيافيكانفقد

)مشةالقادسيةحربشهدوابنينأربعةلهاوكان

فجعلتبنيهامعالقادسيةحضرتأنهاويروىهـ(.ا6

فقالتالمعركةهذهفيقتلواوقد.أشباتاعلىتحرضهم

بقتلهمشرفنىالذيللهالحمد:استشهادهمخبربلغهاحين

ولم.رحمتهمستقرفىبهميجمعنىأنربيمنوأرجو

الخنساءبلغتوقدأولادها.رثخطأنهاأخبارهاناقلويذكر

ديوانولها.وفاتهاسنةعلىالمترجموندشفقولم،عاليةسنأ

.مطوعشعر

الإطلاقعلىانتشاراالحشراتأكثرالخئفسا?ن

وتعي!.نوع003و...ادقرابةأنوأعهاعدديبلغحيث

فىتوجدحيث،المحيطاتعداالعالمفىمكانكلفي

المناطقفيالعيعشويمكنها.والصحاريالمطريةالغابات

فيوتعيش.الينابئالحارةفيوكذلكالمتجص-ةالباردة

منتتمكننفسهالوقتوفي،الصافيةالجب!يةالبحيرات

الملوثة.البالوعاتءياهفيحتىالحياة

الذيالنموذجيالحشرةجسمتركيبللخنافس

الأرجلمنأزواجوثلاثةالاستشعار،قرونعلىيشتمل

فإن،الأخرىالحشراتوبخلاف.صلبخارجيوهيكل

الأماميةالأجنحةمنخاصازوجاالبالغةالخنافسلدى

جلديةأغطةهىالأجنحةوهذهالغمديه.الأجنحةيسمى

الشبيهالخنفساءلهيكلونظرا.الخنافسأجسامتحمي

الدباباتالخنافستسمى،الصلبينولجناحيهابالأصداف

.الحشراتعالمفيالمدرعة

والحجم.واللونالشكلفيكبيراتبايناالخنافسوتتباين

ورقيق،طويل-واليراعاتالطقطاقةالخنافسمثل-فبعضها

العيد-أبىخنفس!اءأوالدع!وقهمثل-الاخروبعضها

وذأواللونأسودأواللونبنيإماالخنافسمعظممستدير.

وبراقة.لامعةقزحيةألوانلبعضهاولكن.غامقأحمرلون

يصلالتي،الأجنحةريشيةالخنافسهيالخنافسأصغر

جولياثخنفساءوتعتبرالمليمتر.نصفمنلأقلطولها

ليصلتنموإنهاإذ،الخنافسأضخممنواحدةالإفريقية

جم.04نحوووزنهاسمأ3نحوإلىطولها

فرادىتعيمقأنهاأيانعزاليةحشراتالخنافسغالبية

منعوندونتنشأصغيراتهاوحتى،عائليةحياةلهاوليس

حنئ!راتالخنافسمنقليلةأنواغاولكن.الوالدين

فيحياتهامنجزءاالأقلعلىتقضياجتماعية

أسرية.مجموعات

والزواحفالطورمثلالأعداء،منكثيرللخنافس

منأنفسهاالخنافسغالبيةوتحمي.الأخرىوالحشرات

القليلوهنالكعنها.بعيداالطيرانأوبالاختباءإماأعدائها

تطردكريهةرائحةذاتكيميائيةينئموادالخنافسمن

العض.يمكنهاالخنافسبعضأنكماالأعداء،

بالمحاصيلتتغذىلأنهاالافاتمنالخنافسبعضتعد

معينالخنافسبعضولكن.الخزونةوالأطعمةوالأشجار

والخنافسالعيد(أبو)خنفساءالدعسوقةمثلللإنسان

بالحشراتبتغذيتهاالمحاصيلعلىتحافظالتيالأخرى

بعضأيضاوهنالك.المنحشراتمثلالأخرىالضارة

الميتة،والحيواناتالنباتاتتقتاتالتىالمهمةالخنافس

البيئة.منتزيلهاوبالتالي

الخنافسأجسام

إلىمقسمةأجسام-الأخرىالحشراتمثل-للخنافس

الصدر2-الرأس-أهيأسامسيةمناطقثلاث

البطن.3-

والعيونالفمعلىالخنفساءرأسيحتوي.الرأس

أعضاءهماالاستشعاروقرناوالعيونالاستشعار.وقرني

.للحشرةالرئيسيةالحس
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قدائفلماطلاقنفسهاكلنتدا!)أعلاه(اللدفعيةالخنفساء

ذلكوينتجمهاجمها.علىللأنسجةوملهبحاركازمن

عضوينمنتنتجانكيميائيتينمادتينخلطمنالغاز

جسمها.مؤخرةفييوجدأنمختلفين

أوراقتستعملالأوراقطاويةالحنفساءأنثى

النباتأوراقالخنفساءهذهتقطعكعش.النباتات

بيضها.المطويالجزءداخلوتضعتطويهاقطعإلى

نفسها،عنالدفاعفيتستعملهاطويلةفكوكاتملكالحنظبخمساءذكور

أوروبا.قارةفيالحنافسهذهتعيش.الأيلذكرقرونتشبه

الخنفساءذكر

قرنينيملكالجبارة

وهذه،طويلين

منهيالخنفساء

فىالخنافسأكبر

الشماليةأمريكا

طولهايصلحيث

ستةإلى

.سنتيمترات

الخنافسوفي،قارضةفمأجزاءللخنافس.الفمأجزاء

طويل.خطممنجزءاالفمأجزاءتكونبالسوسالمعروفة

شبيهةضخمةأماميةفكوكالخنافسمنوللعديد

بالكماشة.

العييناتمئاتمنمركبةعينللخنافس.العيون

منتتكونعينوكل.الرأسجانبيمنكلعلىالصغيرة

كلوتسهمللضوء.الحساسةالعدساتمنكبيرعدد

تراهاالتيالصورةمنصغيرجزءتكوينفيعدسة

جيدا،والألوانالحركةالخنافسغالبيةوترىالخنفساء،

عمياء.الخنافصرمنقليلةأنواعوهناك

ويملك،الخنافسبينكثيراتتباينالاستشعارقرون

عقلأوخيطةعقلمنمكونةاستشعارقرونمنهاالكثير

الطرفيةالعقلتكونالخنافستلكمنكثيروفي،سبحية

قرونلهاالخنافسوبعضعصوية،الاستشعارلقرون

مغطاةالخنافسفيالاستشعاروقرون.ريشيةأوكوعية

بوساطتهاالتعرفتستطيعخاصةأخرىوأعضاءبشعيرات

قربلديهاالخنافسمنأنواعوهناك.معينةروائحعلى

وظيفةتؤديخاصةحسيةأعضاءالاستشعارقرونقواعد

رسائلالأعضاءتلكترسلحيث،السمعمنبسيطنوع

المعينة.الأصواتبعضالاستشعارقرونتهزحينما،للمخ

جسممنالوسطىالمنطقةالصدريمثلالصدر.

منهالكلعقلأوحلقاتثلاثمنويتكونالخنفساء،

الثانيةالصدريةالحلقةمنكللدىبينماالأرجلمنزوج

لاالأرضيةالخنافسمنوكثير.الأجنحةمنزوجوالثالثة

أجنحة.ممتلك

كماأجزاء،خمسةمنرجلكلتتكون.الأرجل

سريعةالخنافسوغالبية.رجلكلطرففىمخالبتوجد

الأخرىالخنافسولدى.ونحيلةطويلةأرجلذاتالعدو

منبسطة.بأخفافتنتهيماغالباوسميكةقصيرةأر!بم

المحدودةالشعيراتمنمئاتالأخفافتلكفطويوجد
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السيرمنالخنفساءيمكنمما،الممصاتمثلتعملالتي

ذاتأرجلالحافرةوللخنافص!.اللزجةالسطوحعلىمقلوبة

معظموتملك،التربةحفرمنتمكنهابالأمشانشبيهةزوأئد

الأنواعبعضوفي،مفلطحةخلفيةأرجلأالمائيةالخنافس

تجعلهابشعيراتمحفوفةالمفلطحةالأرجلتلكتكون

كمجاديف!.تعمل

للخنفساءالخارجىالتشريح

أسلرارلصدا

حلرالاا

ست!شار

للخنفساءالداخليالتشريح

التكاثرحهارويشولالحنفساءلأشىداحليامس!راأدلاه3يوضئالر

والهضمي.والدوريالعصبىوالحهار

الدوريالحهار-

الهصيالحهار

الع!سيالحهار!

التكاترحهار!

الأجنحةأوالأماميةالخنفساءأجنحةتلتصق.الأجنحة

الأجنحةتلتصقبينما،الثانيةالصدريةبالحلقةالغمدية

الأجنحةوتغطى.الثالثةالصدريةبالحلقةالغشائيةالخلفية

الخنافس،غالبيةفيالغشائيةالخلفيةالأجنحةالغمدية

يتوجب،وللطران.طائرةغيرجاثيةالحشرةتكونعندما

وضعفيوإبقاؤهاالغمديةأجنحتهافتحأولآالخنفساءعلى

الخلفيةأجنحتهاتحريكمنتتمكنلكي،خارجيعلوي

الطران.منتمكنهابحريةالغشائية

التنالممليةالأعضاءعلىالبطنمنطقةتحتوي.البطن

فيالبطنمنطقةوتتكون.الرئيسيةالهضموأعضاء

منهاتبدوولكن،حلقاتعشرمنالنموذجيةالحالات

رخوةالحلقاتوتلك.فقطحلقات8-ءأطعيانواضحة

الغمدية.الأجنحةتغطهالذيالعلويجانبهافيلينة

ولكل.للحمايةوذلكصلابةأشدالسفليسطحهاولكن

الدقيقةالثقوبمنزوجالبطنمنطقةحلقاتمنحلقة

جسمإلىالهواءطريقهاعنيدخل،التنفسيةالثغوريدعى

الخنفساء.

الخنافسحياةدورة

هي:حياتهادورةخلالنمومراحلبأربعالخنفساءتمر

وأالكاملةالحشرة-4الخادرة3-اليرقة2-البيضة-أ

تغيراالخنفساءجسموتركيبشكلويتغير.اليافعالطور

عمليةوتسمى.المراحلتلكمنلأخرىمرحلةمنكبيرا

.التحولأوالتشكلمختلفةعديدةمراحلعبرالنمو

الشكلبيضيبيضاالخنافسإناثغالبيةتضع.البيضة

ألوفإلىقليلةألوفبينماأنثىكلوتضع.باهتةألوانذا

الخنفساء.نوعحسبعلىمرةكلفيالبيضمنعديدة

بهتتغذىالذيالطعامعلىبيضهاالخنافسغالبيةوتضع

الثقوبداخلأو،الحجارةبينالفراغاتداخلأويرقاتها،

الربيعيوصميالذيالبيضيستغرقوقد.الأخشابفي

وتفئبعض.يفقسلكىشهرإلىأممبوعمن،الصيفأو

الربئ.فيويفقس،الخريففيبيضهاالخنافس

وأالدوديةاليرقةالخنافسيرقةتسمى.اليرقة

لاوقداليافعةالخنافستشابهلااليرقةوهذه،الدويدة

اليافعة.الخنافسبهتتغذىالذيالغذاءلنفستتغذى

يشبهقدبعضهاولكنالديدانتشبهاليرقاتتلكوغالبية

غالبيةفىاليرقةمرحلةوتستغرق.الصغيرةالسحالي

تستغرققدولكن.معدودةأشهرإلىأسابيعمنالخنافس

خمسالديكجعالينيرقاتأويونيوخنفساءيرقات

يافعة.خناف!م!تصيرحتىكاملةسنوات

تماماالصلبالخارجىهيكلهاالخنافسيرقاتتملأ

الخارجيالهيكلذلكتشقثمالنمو.بهااستمركلما
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نمومراحلالصورةوتوضح.الكاملةالحشرة)4(الخادرة)3(اليرقة)2(البيضة(1)وهينمومرأحلبأربعالخنفساءتمرالخنفساء.حياةدورة

إلىتتحولأنقبلمراتعدةالخارجىحلدهااليرقةتغيرالنمووأثناء،يرقةإلى،الأرضعلىيوضعالذيالبيضويفقس.الأنفالعريضةالحنفساء

مكتملة.الحشرةتخرجالمرحلةهذهاكتمالوعند.الفترةهذهأثناءالكاملةالحثرةأعضاءوتتكولى،حادرة

نفسه/الوقتفيمكونةمنهوتخرجعليهاضاقالذي

هذهوتسمى.السابقمنأولمحجديداخارجياهيكلا

إلىثلاثمنالخنافسيرقاتوتنسلخ.الانسلاحالعملية

.النوعحسبعلىأكثرأومراتخمس

فإنها،الأخيرةللمرةأليرقةتنسلخعندما.الخادرة

ولكنهاما،نوعااليافعالطورالخادرةوتشابه.خادرةتكون

ذلك،إلىبالإضافة.اللونفيعنهوتختلفمنهأكثررخوة

وتبقىبالوسائد،شبيهةفقطصغيرةأجنحةللخادرةفإن

الخادرةفترةوتستمر،الأرضتحتالخنافسمعظمخادرات

الخنفساء.نوعحسبعلىالشتاءفترةأوطيلةقليلةأياما

نهايتهاوفي،المدةتلكخلالاليافيالطورأعضاءوتتكون

اليافع.الطورويخرجالخادرةتنسلخ

يتعينوبالتاليقصيرةالطورهذافترة.الكاملةالحشرة

تبحثالتزاوجوبعد.بسرعةالتزاوجالكاملةالحشرةعلى

أغلبتعيم!بيضها.فيهلتضعالمناسبالمكانعنالأنثى

بينماأشهر،لعدةأوألممابيعلعدةالنموالمكتملةالخنافس

فقط.قليلةأياماالخنافسأنواعبعضإناثتعي!

الخنافسأنواع

الرتبةهذهوتمثلالأجنحةغمديةرتبةالخنافستكون

الرتبةتلكوتقسم.المعروفةالحشراتأنواعمن%04نحو

يصفالمقالهذاولكن.فصيلةأء.منمايقربنحوإلى

العلميوالاسم،الرئيسيةالخنافسفصائلمنبعضافقط

.العاماسمهابعدقوسينبينمكتوبللفصيلة

أيضاوتعسمىالسوسيات(،:)فصيلة.السوس

منأكثرعلىالفصيلةوتحتوي.الخطمذاتالخنافس

توجدعددا.الخنافسفصائلأكثروهي،نوع000،04

طويل،خطمطرففىاليافعةالحشرةفىالفمأجزاء

.الأخرىالنباتوأجزاءوالحبوبالفاكهةلثقبيستعمل

الفاكهةداخلوتتغذى،الأرجلعديمةفهياليرقاتأما

آفاتمنالسوسوغالبية.الثاقباتمنهيأووالجوز

واليرقاتاليافعةالأطوارتحدثحيث،الخطيرةالمحاصيل

إماالسوسمعظم.القطنلوزداخلبتغذيتهاكبيرادمارا

ذاتالمداريةالأنواعبعضولكن،اللونرماديأوبني

.السوساللوزبمخنفساءانظر:.زاهيةألوان

الذهبيةالخنافس:)فصيلة.النباتاتأوارقخنافس

!ء2...منأكثرعلىالفصيلةهذهتحتوي(العسلية

منهاكثيراولكن،ازعجإذاالطيرانيستطجعمعظمها،نوع

ميت.بأنهويتظاهر،الحالةهذهفيالأرضإلىيسقط

أوراقعلىاليافعةوالأطواراليرقاتمنكلتتغذى

ومنها،الخطيرةالمحاصيلآفاتمنوكلتاهماالنباتات

محصولفيشديدادماراتحدثالتيكولورادوخنافس

البطاطس.

(السرطانشبيهةالخنافس:)فصيلة.الأرضيةالحنافس

ذاتاليافعةوالأطوار،نوع000،02منأكثرعلىتحتوي

نهاراالأنواعغالبيةتختبئ.طويلةاستشعاروقرونأرجل

مناليافعةوالأطواراليرقاتتعدليلا.الغذاءعنوتبحث

أغربومن.أخرىحيواناتتفترسالتيالمفترسات

نفسهاتدابكلنالتيالملدفعية،الخنفساءالأرضيةالخنافس

معاتتفاعلانجسمها،مؤخرةمنكيميائيف،مادتينبقذف

.كانعدوأيتصدحارغازمننفثةلتنتج
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أنواعبعض

الخنافس

والصورالرسوماتوتقدمالبحار.عداالأرضعلىمكالىكل!يوتعيث!.الححافسسنوع000.003منأكترهماك

وألوالها.وأشكالهاالحسالسأححامدىالكبيرللتنوعأمثلةالصفحةهذهفى

المستالمقاطداتالممريهالحصراءالححمساء

حتةلااءلحمساا
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الأجنحة(قصيرةالخنافس:)فصيلة.الجوالةالخنافس

أجنحةذاتوهي،نوع000.02منأكثرعلىتحتوي

حشراتتشبهيجعلهاكا،عاديةغيربصورةقصيرةغمدية

حادان.شرجيانقرنانلديهاالأذنلمةأنإلا،الأذنلمة

كأنهاالبطنمنطقةمؤخرةالجوالةالخنافسبعضترفع

اليافعةوالأطواراليرقاتمعظمتفترس.تلسمعأنتستطع

المتحللة،الموادألمبالجيفتتغذىأوالأخرىالحيوانات

الاشنات.أوبالفطرياتالأنواعبعضتتغذىبينما

نحوعلىتحتويالجعاليات(:)فصيلة.الجعلخنافس

خنفساءبينهاومن،الروثخنافسمنهانوع،000/02

حيثالحيواناتروثعلىتتغذىوهيالدرداق،أبو

الأنثىتضع.التربةفيتدفنهاكراتشكلعلىتهيئه

أيضاالمجموعةهذهوتحتوي.الروثكرةفيواحدةبيضة

علىتتغذىالتياليابانيةوالخنافسيونيوخنافسعلى

خنفساء،ليابانيةاالخنفساءنظر:ا.وتتلفهاألمحاصيل

لجعل.ايونيو،

تحتوي(القافزةالخنافس:)فصيلة.الطقطاقةالخنافس

الجسمذاتالخنافسوهذهنوع،.0008نحوعلى

تثار،عندماطقطقةإحداثأوالقفزتستطيعالنحيلالطويل

حلقتيبينيربطخطافيجزءطريقعنذلكوتستطجع

هاتينبينالخنفساءتضغطوعندما،والثانيةالاولىالصدر

ينشأبينهما،يربطالذيالخطافيالجزءترفيوفجأةالحلقتين

وتنجذب،طقطقةصوتيصاحبهامفاجئةقفزةذلكعن

يرقاتغالبيةليلا.الضوءإلىاليافعةالطقطاقةالخنافس

حلقاتمنمكونةنحيلةأجسامذاتالطقطاقةالخنافس

الديدانعليهايطلقماعادة،وصلبةالشكلدوديةجسمية

المحاصيلجذورعلىالأنواعبعضيرقاتتتغذى.السلكية

الطقطاقة.الخنفساءانظر:.الحبوبوعلى

المائيةالخنافس:)فصيلة.الغاطسةالمفترسةالخنافس

البركفيتعيمقنوع4!...نحوعلىتحتوي(الحقيقية

والاسماكذنيبوأباالقواقعتفترسحيث،والبحيرات

أجسامذاتأيضاالماءفىتعيعقالتيواليرقات.الصغيرة

الخلفيةأرجلهابحركةاليافعةالاطوارتسبح.ورخوةطويلة

تحتالموجودةاليافعةالأطوارتتنفس.المجاديفتشبهالتي

ألمحتبسالهواءأوأجسامهاشعيراتتحبسهالذيالهواءالماء

الغمدية.أجنحتهاتحت

الخنافس:)فصيلةالعيد.أبيخنافسأوالدعاسيق

،السيدةوخنافسالسيدةبقاتأيضاوتسمى(المكورة

الأطوارتتميز.نوع000.4نحوعلىالفصيلةوتحتوي

اللونأحمرمنهاوكثير،مكورةأجسامذاتبأنهااليافعة

سوداء.بقعذاتوكلها،اللونأصفرأواللونبرتقالىأو

ألوانذاتوبعضها،صغيرةسحالياليرقاتوتشبه

الحشراتاليافعةوالأطواراليرقاتتفترس.زاهية

ومحاصيلوالشجيراتالأشجارتهاجمكما،الأخرى

فىالخنافسوتتج!!للث.والخضراواتالفاكهة

انظر:.الشتويالبياتفىلتدخلهائلةبأعدادالخريف

الدعسوقة.

أيضاوتسمى(،المصباحيات:)فصيلةاليراعات

غالبيةوتنتج.نوع009.1نحومنهاويوجدالحباحب

بوساطةالبطنمنطقةمنهادئاكيميائياضوءاالأنواع

وتنتج(الأحيائي)التفسفرالحيويهالإضاءةتسمىعملية

ويستعمل،التزاوجعندالاخرمنهاكلليجدالضوءذلك

.أفرادهبينفيماللتعرفخاصةضوئيةومضاتنوعكل

بينما،اليافعالطورفياليراعاتأنواعبعضتتغذىولا

ورحيقاللقاحبحبوبأخرىلانواعاليافعةالأطوارتتغذى

الإناثوعلىالمضيئةاليرقاتعلىعادةويطلقالأزهار.

اليراعة.انظر:.المضيئةالديداناسمتطيرلاالتي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الماءخنفساءالحشرة

الموتخنفساءحمفساء،الحنظب

المذهبةالوردخمفساءالجمارةالخنفساء

السلكيةالدودةالحافرةالخنفساء

الأسبانيةالذبابةالدقيقخنفساء

الحبوبسوسةالسجادخنفساء

الاستشعارقرودالطقطاقةالخنفساء

الأذنلمةاللوزخنفساء

أيضاوتسمىكولورادوبطاطسخنفساء

أصفر،لونذاتنسبياكبيرةحشرةكولورادو،خنفساء

أمريكافيالبطاطسبمحصولإضراراالحشراتأكثروهى

وأكثر،ام3نحوالخنفعساءهذهطوليبلغوأوروبا.

خطوطخمسةجناحفلكلجناحيها؟أغطيةمايميزها

لكنها،المكسيكهوالأصلىموطنهاإنويقالسوداء

وهو،بهوجدتالذيالمكانمنالحالياسمهااتخذت

جبالسلسلةكولورادونهرفيهايخترقالتيالمنطقة

الجزءفيالأولىللمرةالبطاطسزرعتوعندما.الروكى

منالخنفساءهذهانتقلت،المتحدةالولاياتمنالغربى

الجاموسعشبوهو،الأصلفىبهتتغذىالذيالنبات

متخذةآخرإلىحقلمنمتنقلةانتشرتثم،البري

ام875عامحلإنومالها.رئيسئامأوىالبطاطس

ألمحيطعلىالمطلةالمناطقإلىانتشرتقدكانتحتى

الأطلسي.

عندماأم219عامأوروباإليالخنفساءهذهوصلت

الحينذلكومنذفرنسا.غربيجنوبفىمرةأولظهرت

خسائرفىوتسببت،الاتجاهاتكلفيالانتشارفيبدأت
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كوئوراذوبطاطسخنفساء

نباتعلىليضهاتضع)أعلاه(

وتتعدىالرليع.فيالبطاطس

العصةالأوراقعلىاليرقة

اجممىاوالصورة.المباتوتهلك

الحممساءتعيمته!توضئثيرو

اجطاطس.ادماتعلىويرقتها

وبلدانوبولندا،،كاليونانالدولمنكثيرفيفادحة

السابق.السوفييتيالاتحاد

الربيع،فصلفىالأرضتحتمنالخنافص!هذهتخرج

علىعنقوديةمجموعاتشكلفيالأصفربيضهاوتضع

البطاطس.نباتأوراقمنالمرئيغيرالأسفلالجانب

إلىالضاربالبرتقالياللونذاتاللينةاليرقاتوتتغذى

الغضةبالاوراقنفسها،الخنافسوكذلك،الحمرة

المهمالالتهاح!أسابئمنثلاثةانقضاءوبعد.للبطاطس

،الارضباطنإليطريقهاوتأخذاليرقاتتسقطللأوراق

حشراتشكلفيأيامعشرةنحومضيبعدتظهرثم

ثلاثأومرتينالواحدةالخنفساءتفقسوقدالنمو،مكتملة

الواحد.الموسمخلالمرات

استخدمتفقدبمالافةهذهمكافحةاليسيرمنليس

الخنافسأنإلا،الحشريةالمبيداتمنمختلفةضروب

لها.تدريجيةمقاومةأبدت

الخنفساء.:أيضاانظر

الخنان!أنواعمنللعديداسمالجبارةالخئفساء

الرأسمنتخرجطويلةقرونالخنافسهذهلذكور.الكبيرة

منأطولإلىالقرونتصلأنويمكن.للجسمعلياوأجزاء

لموسمالبالغةالجبارةالخنفساءتعيش.الخنفسطولنصف

ظلفيالناضجةبالفواكهأساساوتتغذى.فقطواحد

عاملمدة)المنق(العطنبالخشباليرقةوتتغذىالأشمجار.

عامين.أو

والجزءالرأسمىتبرزمقوسةطويلةقرونلهجبارةخنفساءذكر

نصصم!أكترالقرولىتشكلاعالأ!بعصفى.الجسممنالعلوي

الحسم.طول

الخنافسأنواعإلىتنتميالعالمفىخنفساءوأكبر

منالشماليوالجزءالوسوأمريكافيالموجودة-الجبارة

الخنافسأنواعأحد.سمأ9حواليطوله-الجنوبيةأمريكا

الجبارةالخنفساءالشماليةأمريكافيالكبيرةالجبارة

ويبلغ.القرنأحاديةبالخنفساءأيضئاوتعرف،الشرقية

شرقيجنوبفيأساساوتعيش.سم7حواليطولها

.المتحدةالولايات

ا!اظتبدفنتقومحشرةالحاكرةالخئفساء

شمهاحاسةتقودهاحيث،الصغيرةالميتةوالطيور

الحيواناتمنذلكوغير،الميتةالفئرانإلىالقوية

جثةحولبالحفرالحشرةهذهوتقوم،الأخرىالصغيرة

عشراثنيعمقعلىالجثةتصبحأنإلىوتحتها،الحيوان

الخنفساءأنثىتضعحينئد،الأرضسطحتحتسنتيمترا

خلالالبيضيفقسوحينما،الجثةداخلبيضها

الميتالحيوانلحمالخنافسصغارتلتهمتقريبا،ألممبوعين

يتراوحبحيثالخخفساءهذهوتنمونموها.يتمأنإلى

بهاسميكةبأجساموتتميزسم،4وسم5.2بينطولها

حمراء.علامات

مسطحةخنانصعدةمنواحدةالدقيق!خئفساء

.الأخرىالحبوبومنتجات،والذرة،الدقيقفيتتوالد

الدقيقخنافسطولويبا.الأطعمةتفسدماوكثيرا

فىالدقيقخنافص!وتوجد.ملم4حواليأضموامكتملة

السنة.طوالالعالمأرجاءكلفىالدافئةالمبانى

)حال!الخنفساء،الجعلانظر:.لروثاخئفساء

الحعل(.



اليرقة

الحشرة

البالعة

خنفساءالماء917

آفةالسجادخنفساء

يرقاتهاتعيشمألوفةحشرية

وتدخلالصجاد،في

لتقتاتالملابسخزانات

والرياشالصوفيةالملابس

توجدالربيعوفىوالفراء.

فيالنموالمكتملةالخنافس

وهذه.المنازلأنحاءجميع

السجادخفساءبنيةبقعذاتالحشرات

بيضاءأوحمراءأووسوداء

.مصفرة

اليرقة.الخنفساء؟:أيضاانظر

منمجموعةأيعدىيطدقاسمالطدطا!الخنفساء

نحوهناك.كالطقطقةصوتاوتصدرتقفزالتيالخنافس

بنيمعظمهاالطقطاقة،الخنافسمننوعالافثمانية

.اللونزاهىأورماديأوأسودبعضهالكن،اللون

تسمىطويلةرفيعةديدانالخنافسمنالنوعهذاصغار

البذورنخرتستطيعالسلكيةوالديدان،السلكيةالديدان

أنهاكما،الحبوبمنوغيرهاوالقمحللذرةالصغيرة

فيوتعيشوالحقولالحدائقنباتاتجذورعلىتتغذى

المتحللة.الأخشاب

الاستوائيةبالمناطقالطقطاقةالخنافسأنواعبعض

علىبقعتينبوجودشميزنوعمنه،الظلامفىوهجاتصدر

.الظلامفىتتوهجان،جانبكل

السلكية.الدودة:أيضاانظر

يمامراض)اعلم،تبالغاا:نظرأ.لقلفاءخثفسا

.الهولنديارردلدفامر؟(لآفاتوا

لوزبذوربلبتتغذىصغيرةخنفساءاللوز!خئفساء

والموطن.القطنبمحصولجسيمةأضرارإلىوتؤديالقطن

الوسطىوأمريكاالمكسيكهواللوزلخنفساءالأصلي

المتحدةالولاياتفيتكساسفيالشمالإلىمنهوانتشرت

فيانتشرتالحينذلكومنذ.أم98.عامالأمريكية

.المتحدةالولاياتفيالقطنزراعةمناطقمعظم

ويباالأسودإلىالبنيمناللوزخنفساءلونيتراوح

التيالخنافسمجموعاتإحدىو!طملم6حواليطولها

خطمهاأوالطويلخرطومهابسببالخطمداتتسمى

اللوزخنفساءخرطومطولويبين.تتغذىبوساطتهالذي

تختبئالشتاءوفىجسمها.باقىطولنصفحوالي

فىوالنفاياتالنباتاتبقايافيالنموالمكتملةاللوزخنافس

القطهنبلوزةلتتغذيالطهويلخرطومهاتستخدم)أعلى(اللوزخنفساء

)أسفل(.القطهى،لورداخلاللوزحنا!صصغاروتنمو(البذرة)جراب

نباتاتعلىالبراعمظهوروعندمنها.قريباأوالقطنحقول

البراعمهذهاللوزخنفساءإناثتثقبالربئمافيالقطن

سريعاالبيضويفقسبداخلها.بيضهاوتضعبخراطيمها

بلباليرقاتوتتغذى.الدودةتشبهيرقةمنهويخرج

.النباتاتعلىمنسقوطهاإلىتؤديوعادةالبراعم

حشراتاليرقاتتصبح،التغذيةفىاليرقاتوباستمرأر

إلى،الأسبوعونصفأسبوعينمنذلكويستغرقكاملة

البراعمخارجإليطريقهاتفتحوعندئذ.أسابيعثلاثة

إضافيةأعداداالإناثتضعحيث،أخرىبراعموتهاجم

فياللوزخنافسمنأجيالعدةتتعاقبالبيفوربمامن

الحشريةالمبيداتمنالعديدويستخدمواحد.فصل

اللوز.خنافسلمكافحة

.السوس،القطن:أيضاان!

العائلاتمنكثيرعلىيطلقأسمالماءصاء

الماءخنافسبينومنالماء،فيتعيشالتىللخنفساءالمميزة

الضارةالغاطسةوالخنفساءالمدومة،الخنفساءالمعهودة

هذهبعف!وتعي!الدافنة.العملاقةالمائيةوالخنفساء
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.الحشراتويرقات

الخنفساء:أيضاانظر

عسوقةلدا:نظرا.المكسيكيةءلخنفساا

منكثيرةأصنافعلىيطلقاسمالمو!!خئفساء

غريبةعادةولها.اسممرةإلىضاربلونهاصغيرةخنافس

غريباصوئافتحدثالخشبعلىبرأسهاتنقرأنهاهي

إذا-والأوهامبالخرافاتيؤمنونالذينيعتبرهمتكتكا

.المنزلفيلثسخصبموتنذيرا-الليلهدأةفيسمعوه

المنزليةالأثاثاتفىجحوراالموتخناف!م!وتحفر

الولاياتوفى.الأحيانمعظمفىفتتلفهاوالأخشاب

خنفساءعلىالموتخنفساءاسميطلقون،المتحدة

.الصيدلياتفيالخزونةالادويةتلتهمالتىالصيدليات

نحو8طودهاخنفساءالمدممبةالوردخئفساء

مغطاةطويلةأرجلولها،فاغبنيلونذاتوهي.ملبم

علىتوجدماوغالبا،عديدةبنباتاتتتغذى.بالاشواك

أشجارومختلف،والكروم،الزينةونباتاتالورود،

والورود،،للكرومالمتفتحةالبرأعمالخنافسوتأكل.الفواكه

أنواعمنكثيراتهاجمأنهاكما.التفاحأشسجاروغالبا

المناطقفيخاصبنوعالخنافسهذهتدميرويشتد.الفواكه

الشرقيةالأقاليمأرجاءفيوتعيعق.الواسعةالعشبية

المتحدةالولاياتمنوالوسطى

يونيو.خنفساء:أيضاانظر

وتتغذى.تقريبايونيو

بأوراقانكتملةالخنفساء

ليابانيةالحنفساءاثمارأوالأزهارأوالشجر

.النبات

عامنحوالمتحدةالولاياتاليابانيةالخنفساءدخلت

جذورتوريدعند-بالصدفة-ذلكحدثوربما.أم619

الأمريكيةالزرأعةوزارةوأطلقت.اليابانمنالمشاتلنباتات

الخنفساءدويداتتهاجمالتيالطفيلياتمنعديدةأنواعا

الجرثومةاسمه-بكتيريمرضاستخداميمكنكما.اليابانية

المكتملةالخنفساءقتلويمكن.الدويداتقتلفياللبنية

الطعم.باستخدامالشركفىبوقوعهاأوبالمبيدات

*

-

3-

!

د

-ء

لأ



181الخوارج

الخضراء.والميادينوالحدائقالمروجفيالأرضداخل

بنية.رؤوسلهاكبيرةبيضاءديدانالصغيرةواليرقات

الخريف.فصلفىملجأالتربةمنيونيوخنفساءوتتخذ

الذرةجذورتقتاتحيثأكثرأوعامينمدةهناكوتبقى

مايوشهرفيوتخرج.والخضراواتوالحشائشوالحبوب

النمو.مكتملةخنافسهيئةعلىيونيوأو

الجعل.:أيضاانظر

(.الخنق)صمامالكاربريترانظر:.الخئق

بنعلياللإمامعلىخرجتالمسلمينمنفرقةالخوارج

أخذواخروجهمومن.وصحبه-عنهاللهرضي-طالبأبى

التيحروراءإلىنعسبةبالحروريةوسموا.الحؤارجاسم

اعتقادهم-حمسب-لأنهمبالشراةوسمواإليها.خرجوا

منالناسومن)سبحانهلقولهتعالىللهأنفسهمباعوا

ويعتقد70.2:البقرة!اللهمرضاةابتغاءنفسهيشري

المؤمنةالقليلةالفئةيمثلونالدينيةالناحيةمنأنهمالخوارج

جماعةمنزعماءهموأن،مساومةالحقفيتقبللااقي

والسنةبالكتابالالتزامعلىالحريصونهموالفقهاءالقراء

تأويل.أومواربةدون

كانتلماأنهغير،الأصلفيسياسيمذهبفالخوارج

معاوهماالإسلامفيممتزجتينوالدنيويةالدينيةالسلطتان

الدينيةالأمورفينظروجهةللخوارجفإن،الإمامةعنصر

وهببناللهعبدعلىرئاستهمالخوارجعرضأيضا.

أميروسموهفبايعوه،ذلكتكرهأنبعدفقبلهاالراسبى

علىالنهروانجسرإلىمتخفينمتفرقينخرجواثمالمؤمنين

أخرىجماعةبهمالتقتوهناك،دجلةمنالاخرالشاطئ

.البصرةفيخرجت

طالبأبيبنعلىطلب.النهروانمعركةأسباب

سفيانأبيبنمعاويةقتالفيمشاركتهالخوارجمن

قتالبوجوبجيشهمنشديداضغطاوواجهفرفضوا.

وطالبهمإليهمعليسارلذلك،الشامأهلقبلالخوارج

وأربعوامرأتهالأرتبنخباببنعبداللهقتلةبتسليم

إننا:عليهردهمفكانالعبديمرةابنوالحارثنسوة

وبعدودماءكمدماءهمنستحلوكلناقتلتهمكلنا

وعاد،القتالمنهمجماعةاعتزلطويلةمناقشات

قرروارجل2و008وبقى،صفوفهإلىمنهمجماعة

فانتصر.لمحاربتهمالإمامفاضطرعليلقتالالزحف

004سوىمنهمينجولمالراسبيعبداللهوقتلعليهم

قضتقدالضربةهذهوكانت.علىعنهمعفاجريح

دبرواحتىلهكرههمفيوزادت،زعمائهمخيرةعلى

قتله.مكيدة

كثيرةبصفاتالخوارجاتصفالحوارج.صفات

هذهومن،مذهبهمعنيجادلونخصمينقوماجعلتهم

تأثيرطريقةومعرفةاللسانوطلاقةالفصاحة-ا:الصفات

أهلفهمفيها،والانهماكالعبادةفىالتشدد2-.الكلام

لذلكعنها.دفاعاوقاتلوالعقيدتهمأخلصواوصيامصلاة

قاللقد.وإشفاقعطفنظرةالناسمنكثيرإليهمنظر

الخوأرجتقاتلوالا:أيامهأواخرفيعنهاللهرضيعلي

الباطلطلبكمنفأخطأهالحقطلبمنفليسبعدي

قدإني:الخوارجلبعضالعزيزعبدبنعمروقال.فأدركه

وأدنيالطلبهذامخرجكبمتخرجوالمأنكمعلمت

سبيلها.فاخطأتمالاخرةأردتمولكنكم..متاع

للجدلبعضهمحب4-.النادرةالخالصةالشجاعة3-

التعصبوغلبة،العربوكلامالشعرومذاكرةوالمناقشة

اقتناعوعدم،بحجةللخصومالتسليموعدم،جدلهمعلى

وأالحقمنقريبةكانتمهماتخالفهمبفكرةبعضهم

.الصوابواضحة

نأحينفيكافرا،الكبيرةمرتكبيعدونوالخوارج

مؤمنا.ولاكافرالاالمنزلتينبينمنزلةفىتعدهالمعتزلة

فيالخوارجتعاليمبعضتتمثل:الخوارجتعاليمبعض

الاتي:

بكرالصديقأبىخلافةبصحةقالوا.الخلافةا-

خلافةبصحةوقالوااختيارهما.لصحة.الخطابابنوعمر

كما-وبدلغيرفلما.ويبدليغيرأنقبلعفانابنعثمان

سيرته-فإنعليأما.عليهوالثورةقتالهوجب-اعتقدوا

ولكنهم،صفينمعركةنهايةحتىحسنةكانت-عندهم

والخروجبكفرهوحكمواالتحكيمفيأخطأأنهاعتقدوا

عليه.

والزبيرطلحةالجملموقعةأصحابفيطعنوا2-

أبيبكفروحكموا،عائشةفيطعنواكماقتالهما،وأوجبوا

.العاصبنوعمروالأشعريموسى

والحكاموعليعثمانمنالتبرؤفكرةاستهوتهم

وطلحةوعلىعثمانمنتبرأفمن.اميةبنيمنالظالمين

معاويةفيورأيهم.جملتهمفىسلكوهأميةوبنيوالزبير

قتاله.وجبكافرفهوبالقوةللخلافةمغتصبأنه

باختيارتكونأن-أ:هيللخلافةنظريةوضعوا3-

نأيصبحفلاالخليفةاختيرفإذا-ب.المسلمينمنحر

السنةخالفإذاقتلهأوعزلهوجبحادوإذا-ج.يتنازل

قرشيا،الخليفةيكونأنبضروريوليس-د.وواجباحقا

حبشيا.عبداكانولو،قريشغيرمنيكونيصئأنبل

خالفوابذلكوهم.المسلمينرئيسكانالاختيارتموإذا

عتس!،النبيبيتفىالخلافةبانحصارالقائلة)الشيعة(

وآله.
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كانفإن،إمامإلىحاجةل!أنمنهمجماعةوترى-4

أميرالخليفةيسمونوهم.ذلكجازوجودهمنلابد

الىاسبىوهببناللهعبدسمواالأساسهذاوعلىالمؤمنين

حصين.بنزيددارفىبايعوهعندماللمؤمنينأميرا

ب!تنظرهمفيفرقولا،الذنوبأهلتكفيريرون5-

)مرتكبالمعتزلةمبدأيخالفونفهمهنامن.وذنبذنب

وإماكافرإماعندهمفالمرء(المنزلتينبينمنزلةفىالكبيرة

ومنهذاأجلمنغلاةالعلماءبعضعدهملذلك،مؤمن

وهم.المسلمينمنمخالفيهممعاملةعلىتشددهمأجل

المرمىإلىالظاهرذلكتجاوزوعدمالقرآنبظاهريتمسكون

وطائفةالأزارقةطائفة،الخوارجطوائفومنوالمقصد.

اللإباضية.

أبىأصحاب،الخوارجطوائفمنطائفة.الأزارقة

البصرةمننافعمعخرجواالذين،الأزرقبننافعراشسد

فيها.وعسكرواالزبير،بنعبداللهأيامفىالأهوازإلى

الحنفى،الأسودبنعطية:الخوارخأمرأءمننافيمعوكان

بنوقطريوالزبيرعثمانوأخواهالماحوز،بنأصلهوعبدا

نأعلىالأزارقةطائفةاجتمعت.وغيرهمالمازنىالفجاءة

عنبهخرجملة،كفركفرالكبائرمنكبيرةارتكبمن

الكفار.سائرمعالنارفيمخلداويكون،جملةالإسلام

حيثكبيرةإلاارتكبماوقالوا:،إبليسبكفروامشدلوا

عارففهووإلا،فامتنعالسلامعليهلادمبالسجوداللهأمره

تعالى.اللهبوحدانية

لاالذينالبصرةأهلضدحرباالأزأرقةطائفةأدارت

وعندما،طويلةفترةالحربهذهوامشمرت،رأيهميرون

،الخوارجمنوبلدهمألفسهمعلىالبصرةأهلخشى

الأزارقةحربفىفبقيصفرةأبيبنالمهلبإليهمأخرج

.الحجاجأيامفيأمرهممنفرغأنإلىسنةعشرةتسع

بعدهوبايعوا،الأزارقةمعالمهلبوقايعقبلنافعمات

اميرا.وسموهالمازنيالفجاءةبنقطري

بنعبداللهأتباع،الخوارجطوائفمنطائفة.الإباضية

وكان،الأمويةالدولةأيامخرجالذيالتميمىإباض

أيامأواخرإلىوعاش،سفيانأبيبنلمعاويةمعاصرا

عمانفيدولةالطائفةلهذهوكان.مروانبنعبدالملك

الخوارجأئمةأولوكان،العربجزيرةشرقجنوب

الخروصيكعببنالوارثالدولةهذهفىالإباضية

وبقىم597هـ،أ97سنةالإباضيةإمامةولى،اليحمدي

سنةوفاتهإلىشهوروممتةعاماعشراثنيللإباضيةإماما

عبداللهبنغسانالإمامةبعدهفتولىم708هـ،أ29

فجاءم822هـ،702عامتوفيحتىوبقي،اليحمدي

حتىإمامتهمعلىوبقيالازديحميدبنعبدالملكبعده

جيفربنالمهنابعدهإمامتهمفأخذم084هـ،226وفاته

ضخم،بحريوأسطولقوي،جيشلهوكان،اليحمدي

فجاء.م851هـ،237سنةتوفيأنإلىلهمإماماواستمر

وكانت،اليحمديالخروصىمالكبنالصلتبعده

وفاتهقبلوخلع،للإباضيةإماماوبقي،ومنعةقوةلدوأضه

م.888هـ،275سنةكانتالتي

وبعضعمانفيالانإلىمنتشرامذهبهميزالولا

العربي.المغرببلاد

صفين،بمالخلافة؟طالبأبيبنعلىأيضا:ان!

موقعة.

ماضمنكانت،النهرينوراءمابلادإحدى!حواررم

بلبلاد:معهاتضمالتيقديماخراسانببلاديسمى

أمونهرعلىتمحوارزم.وغزنةوهراتومرووبخارى

،وتركمانستانأوزبكستاندولتيأراضيفيالواقعداريا

الأولالقرنفيالمسلمونفتحها،خيوةعاصمتهاوكانت

مدةوظلت،الأولىالإسلاميةالفتوحاتضمنالهجري

وتعرضتذلكبعدأعباسييناثمالأمويينحكمتحت

القرنبينفيمالهاتيمورلنكواحتلالالمغوللسلطان

الميلادين.عشروالخامسعشرالثالث

الأفذاذالإسلامعلماءمنعددخوارزمإلىينسب

أحمدوأبو،المعروفالرياضى،الخوأرزميجعفرأبو:مثل

الأصولي.الفقيه،الخوارزميومنصور،الفقيه،الخوارزمي

بوأ،الخوارزميجعفر،أبو،رزميلحواا:أيضانظرأ

الخوارزمية.منصوربم،الخوارزميأحمدبم

-؟هـ،343-؟)أحمدأبو،الخوارزمي

أبيبناللهعبدبنمحمدبنسعيدب!محمدم(.9ءه

وترعرعنشأ،فقيه.الخوارزميأحمدبأبىالمكنىالقاضي

عالم.ابنعالمفقيهفهو،العلمبيوتمنعريقبيتفى

إسحقكأبي،الشافعيةعلماءكبارعلىببغدادتفقه

علىمتقدماكبيراإماماكان.الصيرفيبكروأبي،المروزي

تفقهأنبعدبلادهإلىرجع.خوأرزممفاخروأحد،أقرانه

خلقبهفانتفع،والتصنيف،التدريسعلىوأقبلببغداد

كتابوهو،الهدايةكتابالفقهأصولفيألفكثير.

به.وينتفعون،اولونهيتدخوارزمعلماءكان،نافعحسن

انحالفين.علىالردوكتاب،الحاويكتابالفقهفىوألف

.بخوارزم،اللهرحمه،توفي

776هـ،322-061)جعفرأبو،الخوارزمي

رياضي.عبداللهأبوالخوارزميموسىبنمحمدم(.478-

العباسيالمأمونالخليفةعاصر،خوارزمأهلمنمؤرخفلكي

بهيزدهىعربيعالم.عظيمةرعايةوأولاهفضلهأدركالذي

الجبر.بأبيلقبوقدالجبرعلممؤسسعصر.كلفىالعلم



183بلوبابينشوخواريز،

والجغرافياوالفلكالحسابعلومفيالخوارزمىنبغ

حلمنوأولالجبريةالتعبيراتاستخدممنأول.والهندسة

استخدمهتعبيروالجبر.الجبريةالثانيةالدرجةمعادلات

نأومعناهتكوينها،بعدالمعادلاتحلأجلمنالخوارزمي

الجبر.وهوالاخرعلىويزاديكملالمعادلةطرفيمنطرفا

وهومنهاتسقطالطرفينفيالمتساويةالمتجانسةوالأجناس

كلمةمنمشتقالعالمجمئلغاتفيالجبرواسما!لقابلة.

كتابه.فيالخوارزمياستخدمهاالتيالجبر

صورةكتابوا!لقابلة،الجبركتابمؤلفاتهأهم

كتاب،بالأسطرلابالعملكتابالزيج،كتاببمالأرض

فيالفضلدهالبلاد.منالمعموررسمكتاب؟الحساب

أوروبا.إلىانتقلتوعنهمبالعرإلىالهنديةالأعدادنقل

لاالذيالعددعلىلتدلأصمكلمةاستعملمنأولوهو

له.جذر

والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

(.)الرياضيات

-؟هـ،577-؟)منصور،الخوارزمي

فقيه.الخوارزمييزيدبنأحمدبنمنصورام(.373

تلقى.خوارزممنأصلهمحمدأبايكنىأصوليحنفى

وذاعنبغحتى،خوارزمعلماءأكابرعلىوأصولهالفقه

شرحلهوالتدري!.بالإفتاء،اشتغل.الناسعنهفأخذأمره

الخبازي.لابنالفقهأصولفىا!لغنيعلىمفيد

تلوالخطوةاتباعتعنيرياضيةطريقةالخواررميلأ

منمحدودعددضمن،رياضيةمسائللحلالأخرى

.خطوةلكلبالنسبةدقيقةالتعليماتوتكون.الخطوات

الخطواتإعادةعلىتنطويالخوارزميةطرقمنوالكثير

.بالحاسوبتنفيذهاويمكن،مراتعدةنفسها

،إقليدسخوارزميةهيشهرةالخوارزميةأكثرولعل

عددينلأيالمشتركةالقواسمأكبرلإيجادوتستعمل

إقليدسخوارزميةولاستعمال)ب(.و)أ(مثلكاملين

فإذاأولا.)ب(الأصغرعلى)أ(الأكبرالعددبتقسيمعليك

وتكونالحدذلكعندتنتهيالعمليةفإنصفرا،الباقيكان

بتقسيمفعليكصفراالباقييكنلموإذا.الجوابهى)ب(

يأ،العمليةهذهكررثم،الباقى-)ب(السابقالقاسم

يصبححتىيتلوالذيالباقىعلىأخيرقاسمكلقسم

القاسمهوالأخيرالقاسمإن.توقفوبعدهاصفرا،الباقي

)ب(.و)أ(الأساسيةللأعدادالأكبرالمشترك

الرياضىاسمعلىسميتالخوارزميةأنالمعروفومن

لهذهالعلميةالأس!بوضعقيامهبسببالخوارزمىالعربي

الرياضية.الطريقة

الخوارزمي،بموالمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

جعفر.أبو

الولاياتمعالحدودعلىمكسيكيةمدينةأكبر!حواردر

ألباسو،مواجهةفي،ريوجراندينهرعلىوتقع.المتحدة

نسمة.365!567سكانهاعدديبلغ.تكساس

فيانشئتوقدخواريز،سيوذأدهوالرسمياسمها

عامتسميتهاأعيدت.نورتيديلألباسوباسمأم662عام

قامتوقدخواريز.بينيتوالرئيساسسمعلىأم،888

عامبينهماالحدودنزاعبتسويةوالمكسيكالمتحدةالولايات

غيرعندما،أم486عامإلىالنزاعويرح!ذا.ام639

إلىأصلاتتبعالتيالأرضواضعامجراه،ريوجراندي

أعادتوقدالنهر.منالأمريكيالجانبفي،المكسيك

منالأرضمنهكتارا535خواريز،إلىالمتحدةالولايات

هكتارا78،المكسيكوحولتألباسو.منجزءضمنها

.المتحدةللولايات-ألباسومنبالقرب-الأرضمن

واحدم(.2871-081)6بابلوبدندثوخوارلز،

سياسيةإصلاحاتبدأالسياسيينالمكسيكزعماءأبرزمن

.الاستقلالحربفيبلادهوقادالمدىبعيدةواقتصادية

.عاديغيرأمراالفقراءلأحوالورعايتهاهتمامهكان

ولايةفيوتعلم-الأصلالهندي-خواريزولد

ما834عاممنهناكالقانونمهنةومارسأوكساكا،

وجعلحاكماأم847عاموانتخب.أم846عامحتى

إلىخواريزانضم.يحتذىنموذجاأوكساكاولايةمن

وتخفيضدستوريةحكومةتنشدالتيالتحرريةالحركة

الواسعةالأراضىتوزيعوإعادة،والكنسىالسمكريالنفوذ

عاماناسانتاالدكتاتورونفاه.الكنيسةتمتلكهاالتي

.ام853

وزيراوأصبح،المكسيكإلىأم855عامخواريزعاد

نفوذبموجبهخفضالذيحواريزقانونبسنوقام.للعدل

بينالإصلاححربإبانالدينرجالونفوذ،الجيش

فازوأوعندماام(،086-1)858والتحرريينالمحافظين

.ام861عامللمكسيكرئيساانتخبوه

فقام،خطيرةماليةأوضاعفىحكومتهخواريزوجد

فاتخذ،سنتينمدةالأوروبيةالقروضد!بإيقاف

ونصبوا،المكسيكلغزوذريعةالإجراءهذاالفرنسيون

خواريزوقامالمكسيكعلىإمبراطوراماكسيميليانالأمير

الحرية.أجلمنالحرببإدارة

منبالخروجالفرنسيينالمتحدةالولاياتأمرت

وتم.الفرنسيةالقواتذلكإثرعلىفانسحبتالمكسيك

مكسيكوسيتي.إلىخواريزوعادماكسيميليانإعدام



علم،الغازاتخواص184

بفصلقام.أم867عامأخرىمرةرئيساخواريزوأصبح

نظاموغير،الدينيالتسامحقيموألمسى،الدولةعنالكنيسة

ولم،الرئاسةعنتنحىأم،871عاموفي.الأرضملكية

فىالواضحةالأغلبيةعلىالمرشحينمنأييحصل

المسألةحسمالمكسيكىالنوابمجلسفقرر.التصويت

رئيسا.خواريزبانتخاب

المكسيك.:أيضانظرا

فرعالغازاتخواصعلم.علم،الغاراتحواص

وبخاصةالغازاتخواصبدراسةيعنىالفيزياءعلممن

فىالغازاتخواصعلمالمهندسونويستخدمالهواء.

هذهمنالاستفادةعلىتقومالتىوالأجهزةالآلاتتصميم

.الخواص

المضخة.الغاز،بمالهوائيةالعدة:أيضاانظر

فيتقعجزرثلاثمنلمجموعةأسملدلر!رظصان

تتبع.تشيلىغربىكم064نحوبعدعلىالهادئالمحيط

وسانتاكروزوروبنسون:وهى،تشيلىدولةالجزرهذه

2،كما44الجزرمساحةتبلغ.سلكيركوأليجاندروكلارا

معظمهميعيمى.نسمة000.1عنيقلسكانهاوعدد

السمك.صيدعلى

أوروبيأولفرنانديزخوانالأسبانيالرحالةكانوقد

.أمء63عامفىذلكوكانالجزر.هذهعلىتعرف

يصطادالذيالبحربسرطانالجزرهذهمياهاشتهرت

فيبالأسبانيةالمتحدلينمننسمة004نحويعيش.هناك

بوصفهااشتهرتوقدالجزر،أكبروهيكروزو،جزيرة

وحيداسلكيركألكسندرالمنبوذفيهاعاشالتيالجزيرة

بنىوقدأم(.907-071)4سنواتأرلغمنلأكثر

كروزوروبنسونرواشهديفودانيالال!نجليزيالكاتب

سلكيرك.مغامراتعلى

.ألكسندر،سلكيرككروزو،روبنسون:أيضاأن!

ملك(-أم)389الأولكارلوسخوان

عامالعرشوليأممبانيا،

وفاةبعدأم759

ديكتاتورفرانكوفرانسيسكو

كارلوسخوانقامأسبانيا.

مهمبدور-ملكابوصفه-

نقلتالتىالحركةفي

إلىالدكتاتوريةمنألمسبانيا،

يمقراطية.لدا

كارلوسخوانأصبح

ا!ولكاروسضانوعمرهلألممبانياملكأول

ملكاالثامنألفونسوالملكجدهكانوقدعاما،44

.أم319إلى2.91عاممنلأممبانيا

وبمدرسةالأسبانيةالعسكريةالأكاديميةفيودرس

عامفىوتزوجمدريد.وجامعة،الجويةوالأكاديميةالبحرية

الأصل.اليونانيةصوفياالأميرةام629

-7751هـ،ا2ء115)98حمدان،خوجة

المولدالجزائريخوجةعثمانبنحمدانسىام(.084

لكلمةاختصارسيولفظة.الأصلال!صغلىوالمنشأ،

-عادة-الجزائريالقطرفى""سيلفظةتمنحولاالسيد.

ولفظة.المرابطينأوالشرفاءأوالقرآنحفاظأوللعلماءإلا

بمعنىالتركيةاللغةفيوعرفتالسيد،بمعنىأيضاخوجة

وصفة.الخاصالمعلمأوالمتعلمأوالكاتبأوالمسجل

وأمض!أبمنبالجزائرولدمنكلتعنيالكرغلي

وجاهةوأجدادهخوجةحمدانلآباءكانت.جزائرية

عثمانوالدهوكانالجزائر.فيالأتراكالحكاملدىعظيمة

ال!!سلاميوالتشريعالحقوقفىأستاذمنصبيشغل

عامكاتبمنصبوتقلد.والسماوية،الوضعيةوالقوان!ت

منصبمحمدالحاجخالهوشغلسرها.وأم!تللدولةأول

العملة.سكمصلحةأمين

محمدالمجاهدعهدعلىالعاصمةبالجزائرحمدانولد

-1765أهـ،502-1)917الجزائردايباشاعثمان

ثقافةوتثقف،عثمانأبيهرعايةتحتنشأام(.197

السماويةالشرائعدراسةفىتعمقثمعاليةعربيةإسلامية

الحقوقفىأستاذاكوالدهأصبححتىالوضعيةوالقوانين

والأسفار،للتجارةميالآوكان.الإسلاميةوالقوانينالمدنية

البلدانإلىمحمدالحاجالتاجرخالهيميسافرفكان

أنظمتها،علىوقفولذا،الأوروبيةسيمالا،الأجنبية

منها.بالجيدالأخذيحبذوكان

المناصبفيمتقلباالأتراكعهدعلىبالجزائروبقي

عهدوجاءبالجزائر،الأترأكعهدانتهىأنإلىالسامية

الوطنعنالدفاعحيثمن،مهمبدورفقام،الفرنسيين

لمبالجزائرالفرنسيةالسلطاتأنبيد.باستقلالهوالمطالبة

عضواوعلماؤهاالجزائرأعيانانتخبهذلكوعند،إليهتصغ

الجزائرية.القضيةعنللدفاععنهممفوضاومندوباممثلا،

ليكونأم833هـ،ا482سنةمإبنهباريسإلىفنزح

البرلمانيةوالمجتمعات،الفرنسيةالحكومةمجالسمنقريبا

سيتيقنولمامجيدا.دفاعابلادهحريةعنودا!ع.هناك

خطهافىمستمرةالفرنسيةالحكومةبانحمدان

ا!لراة،كتابهفكتب،المسالمأسلوبهبدل،ألاستعمارية

وأوضحالجزائر،تجاهالسيئةفرنمسانوايافيهصورالذي

وغادر.الجزائريالشعبضدالإنسانيةغيرمعاملاتها
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ولحقتالقسططينيةإلىأم836هـ،أ252عامباريس

الجزائر.منعائلتهبه

والتحرير،والترجمةبالتأليفحمدانسياشتغل

وقد.بإسلامبولالعربيةباللغةالصادرةوقائعتقويملجريدة

سيمذكرةمنها:،المراةبجانبالمؤلفاتمنكثيراخلف

عنالاحترازبمباحثوالأدباءالمنصفيناتحاف،حمدان

ضخم،مجموع،الفتاحإمدادالاتحاف،ستارالوباء؟

و،الفنونشتىفىكتبلعدةوتلخيصنقلعلىيحتوي

خوجة.حمدانتأليفعلىالردعنجواب

بتركيا.)إسطنبول(إسلامبولفىحمدانسيتوفي

ء،الشيبعضمستديرة،المذاقحلوةفاكهةالخوخ

نقراتعليهاصلبةنواةولها،الحمرةإلىيميلأصفرلونها

بغيرهالخوخقورنماوإذاتماما.مكتنزأوغضولبها،عميقة

أشجارأكثرهماوالكمثرىالتفاحأنفسنجدالفواكهمن

فيالخوخأشجارتنمو.العالمفيانتشاراالنفضيةالفاكهة

المعتدلة.المناطق

الأصليالموطنهيالصينأنالبساتينعلماءويعتقد

منذهناكنمتالخوخأشجارأنيعتقدونفهمللخوخ،

فىالخوخزراعةانتشرتوقد.الأقلعلىسنة4،...

إلىالخوخالأسبانالمكتشفونوأدخل،الرومانبوساطةأوروبا

وتعتبر.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفىالأمريكتين

العالم.مستوىعلىالخوخإنتاجفيالرائدةالدولةإيطاليا

التجارية،البساتينفىالخوخأشجارمنالكثيريزرع

تكونوربما.للزينةكأشسجارالحدائقفىبعضهايزرعكما

فيالخوخإنتاجفيشهيرةمنطقةأكبرهيكاليفورنيا

منالمتحدةالولاياتإنتاجثلثيحوالىتنتجفهي،العالم

داخلالشماليةأوروبافيالخوخمعظمإنتاجويتم،الخوخ

)الصوبات(.الزجاجيةالبيوت

5.4بينيتراوحارتفاعإلىالخوخأشجارتنمو

الأزهارتظهر.مسننةحوافلهارقيقةوأوراقها.بم،7وه

كبيرةالرقيقةالأرجوانيةالأزهارتكونوقد.الاوراققبل

فيوتظهرجذا،صغيرةأحياناتكونولكنها،ومزخرفة

ولذلكللضرر،المتأخرالصقيعيعرضهاوقد.الربيعأوائل

فيهاتقلبمناطقالتجاريةالخوخبساتينمعظمتوجد

الحارالطقسويعتبرالمتأخر.الصقيعحدوثاحتمالات

للخوخ.الأفضلهوالنموموسمأثناءالمشرق

زراعيالخوخمنكثيرةأصنافهناك.الأصناف

برامجخلالمنالانتقائيبالانتخابإنتاجهاتمالتكوين

الخريفإلىالصيفأوائلبنالخوخينضجنالتيم

الكرةنصففيأكتوبرحتىالأصنافبعضنضجويتأخر

نصففيمارسشهرإلىيتأخرأو،الشماليالأرضية

قسمينإلىالخوخأصنافوتقسم.الجنوبيالأرضيةالكرة

ذاتوالاصناف،المتحررةالنواةذاتالأعمنافهما:

عنالنواةفصلصعوبةلمدىتبعاوذلك،الملتصقةالنواة

المتحررةالنواةذاتالخوخثمرةتكونماوعادة.الثمرةلب

أصنافبعضولكن،الملتصقةالنواةذاتالثمرةمنألين

نكهةوذاتجداطريةتكونالملتصقةالنواةذاتالخوخ

ممتاز.وملمسجيدة

منوهو،شهرةالخوخأصنافأكثرألبرتاصنفويعتبر

ما087سنةفيزرعوقد.المتحررةالنواةذاتالأصناف

)أعلاه(.،عميقةنقراتعليهاصلبةنواةلهاالمداقحلوةداكهةالخوخ

ثمارتقطم!ماوعادةالخوخلشجرةالأرجوانيةالأرهارمنالثمرةتممو

5(.)أدناخدشها.لتفاديباليدطارجةبيعهاالمرادالخوخ

!م؟

ص-
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.المتحدةالولاياتجنوبيجورجيابولايةمارشفيلمدينةفي

بثمارهمافالشجرتان"بالخوخشبيهاالنكتارينويعتبر

منهما.كلقشرةباستثناءأساساومتشابهتانمتماثلتان

الخوخأصنافمعظمإنتاجيتم.الحؤخأشجارزراعة

علىفيهالمرغوبالصنفمنبرعرابوضعتجارياالمهمة

العمليةهذهوتسمىللإنباتقابلآخرصنف!جذر

أساسعلىالأصولأصنافاختيارويجري.التبرعم

القصير.النوعمنأشجارأوأقوىأشجارإنتإجعلىقدرتها

الصيفأواخرفيسنةعمرهاالبالغالاصولتطعيمويتم

تنشطحيثالقادمالربيعحتىساكنةالأشجاروتظل

أساسعلىالخوخشجرةعمريتحددالنمو.فيالبراعم

سنة.التطعيمجذرعمركانلوحتىالبرعمعمر

فيجيدبشكلالحوخأشجارتنموورعايتها.زراعتهـا

والخلطالتركيبوالمتوسطةالصرفالجيدة،العميقةالتربة

المزارعونيغرس.بالطميالخلوطةالرمليةالأراضيمثل

و5.5بينتتراوحأبعادعلىالعاديالحجمذواتالأشجار

علىالمطعمةالأشجارول!ش،البستانفيتقريبام.57

م5.4و.53بنتتراوحأبعادعلىتزرعمتقزمةأصول

دترةبعدجيدمحصولإنتاجفيالخوخبستانيبدأتقريبا.

كانتوإذا.زراعتهمنوأرئمشواتثلاثبينتتراوح

إلىوتصل،سنة02حواليتعيمقفإنها،سليمةالأشجار

الشجرةوتنتج.سنةأ2-8بينيتراوحعمرفيالإنتاجقمة

سنويا.الخوخمنكجم022-09حواليالواحدة

كميةوتختلف،بانتظامالخوخأشعجارريمنبدلا

وعمقهاالتربةوقوامالجويةالظروفباختلافالمطلوبةالماء

منكافيةكمياتإضافةويجب.الجذريالمجموعوعمق

للأشجارالجذريالمجموعأجزاءجميعلغمرالريمياه

التربة(وتفكيكالحعتمائشإزالة)عمليةعزقوينبغي

الأشجارتنافسالتيالضارةالحشاشعلىللقضاءالبستان

ويستخدم.التربةفيالموجودةالغذائيةوالعناصرالماءعلى

علىللقضاءالحالاتمنكثيرفىالكيميائيةبالموادالرش

الضمارة.الحشائش

الغذائيةالعناصرمنالعديدإلىالخوخأشسجاروتحتاج

العناصرتلكمعظمتتوفركما،الطبيعىللنمواللازمة

حيثالنيتروجينإضافةوينبغي.التربةفىكافيةوبكميات

.لتوفيرهخاصةأسمدةتستخدم

ثمريمحصوللإنتاجضرورياالتقليميعتبر.التقليم

أشجارمعظممنأكبربدرجةالخوخأشجارتقليمويتمجيد،

قصيرةلتكونالأشجارهذهتقلمكما،الأخرىالفاكهة

الثمارلاعتمادونظراوالحصاد.الرشعملياتتسهيلبقصد

بدفلا،السابقالموسمفيأضاميةاالأغصانعلىإنتاجهافي

فينمتالتيالأغصانهذهثلثبحواليالاحتفاظمن

منجذأكبيراعدداالأشجارتنتجماوعادة،السابقالموسما

أغصانها(.بعض)إزالةخفهاتستوجبأرررجةالثمار

فيالصغيرةالخوخثماربعضلخفالمزارعونويقوم

وتحسينحجمزيادةإلىتؤديالطريقةوهذه،الموسمأوائل

تنضئكللىالتيالخوخثمارتتميز.المتبقيةالثمارخواص

تكونعندماالخوخثمارحصادويتم،طيبةبنكهةالشجرة

نفسه.أ!قتأفىومتمالحمكةناضجة

وهمطالطازجةالخوخثمارتؤكل.الاستخدامات!ء

الأصنافخصوصاأكثرهاتعليبويجري،شهيطعام

للامشخدامتجمدالخوخثماربعض.الملتصقةالنواةذوات

يدخلكماالثمار،منقليلعددويجففأضجاري،ا

أحيانا.والبرانديوالمربياتالفطائرعملفيبعضها

ويسبب.الخوخالأمراضمنعدديهاجم.الأمراص

الثمرةيفسدإذخطراتلفا(ف!ري)مرضالبنيالعفن

ضارمرضالخوخأوراقوتجعد.التفتعمنالأزهارويممع

قبلالربيعأوائلفيالأشجاربرشالمزارعونويقاومهجدا

الفطرياتمنالأخرىالأنواعتسبب.الأوراقظهور

الرشيستخدمو،اللفحةوالنباتعدأوالفطريالعفن

تتعرضكما.الأمراضهذهلمقاومةالفطريةبالمبيدات

الأمراضمنبالعديدللإصابةأيضاالخوخأشجار

الخوحاصفرارمرضالأمراضهذهوأخطر،الفيروسية

الدائريةالبقعومرضالغربىإكسومرضإكسومرض

منلابدالأمراضبتلكالمصابةفالأشجار،التبرقشومرض

وإزالتها.جدورهامناقتلاعها

منبالعديدللإصابةالخوخأشجارتتعرض.الحشرات

العثات،إحدىيرقةوهي،الخوخأغصانفثاقبة،الحشرات

يؤديمماوالفروعالجذعتحفرعادةولكنهاالثمرةتثقبقد

الشرقيةالفراشةيرقةوتدمرأحيائا.الشجرةقتلإلي

والثمغ.الاغصان

والخنافسالعثاتيرقاتمنآخرعدديتغدىكما

تلكعلىالسيطرةوتتمأيضابماليساريغمنوعددبالأوراق

الحشرية.بالمبيداتبالرلقالحشرات

الخو!إنتا!فيإيطالياتخطتالعالمحرو.الإنتاخ

هذامنالثمانينياتخلالالامريكيةالمتحدةالولايات

إيطالياأنتجتفقد.للحوخعالمىمنتجأكبربوصفهاالقرن

يأأم،889سنةفيمتريطنمليون51.

2.8والبالغالخوخمنالعالميالإنتا!مجمل6حوا!ط

حتىالمتحدةالولاياتمحصولوكان.متريطنمليون

طن.أو000.037حواليام889مشة

000.556)أسبانياالمهمةالأخرىالمنتجةالأقطارومن

واليونان(متريطن146).00)والصين(متريطن

(.متريطن.000457)وفرنسا(متريطن195).00)
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الصسيرة.البرقوقتمرةتشبهالشاطئخوخثمرة

الشواطئ،برقوقأحياناويسمىالشاطى!حوح

البرقوقتشبه،للأكلصالحةفاكهةتثمربريةشجرة

منالأطلسيللمحيطالرمليةالشواطئفيوتنموالصغير.

.المتحدةبالولاياتفرجينياإلىمين

،م3إلى81.منالشاطىءخوخشجرةارتفاعويبلغ

أزهارتشبهالبيضاء،ابىالأزهامنعناقيدالربيعفيوتحمل

صفراء،إلىارجوانيةالشكلمستديرةوثمرتهاالكرز.

الثمرةولب.مسطحةكبيرةبذرةولها.ملما2وبسمك

بهاالقشرةأنإلا،العصارةوكثير،المذاقحلوالناضجة

وشجيرةالشاطئخوخبينالناسيخلطماوكثيرا.مرارة

الشمالية.أمريكافىالكبرىالبحيراتكثبانفيتوجد

ثمرلهالذيالرملىالكرزنباتالأمرحقيقةفيوهي

.المذاقمرأسودصغير

لحمايةمصممةقويةمادةأيأوالمعدنمنغطاءالخودة

علىتبعثبحيثلينةبطانةالخوذاتولمعظم.الرأس

فىبما،الخوذاتالناسمنعديدويرتدي.المريحءالدف

وقائدو،الشرطةورجالالحرائقإطفاءرجالذلك

بعضيرتديهاكماالبناء.وعمالالبخاريةالدراجات

لرحلاتخاصةخوذاتالفضاءروادويرتدي.الرياضيين

المنسوجة،الخوذاتتوفرالإستوائية،الأجواءوفيالفضاء.

الشممى.منحمايةالفلينيةالحوذاتأو

خوذاتوأول.فقطالحربفيتلبسالخوذاتوكانت

مصنوعةوكانت،الأثيوبيونالجنودلبسهاالتيتلكهى

وارتدى.والأذنينالعنقبشعركاملةالجياد،جماجممن

لهاخوذاتالقدامىوالرومانواليونانيونالاشوريون

خوذ

روما

فيالناسإمتاعبهدفيقاتلالديالمقاتلتحميكالتاللجالدة

القديمة.

عصريةمقاتلةخوذ

المناجمعمالةخوذ

تركيةخوذة

الأمريكيةالقدمكرةخوذة

!ير!7-ش

؟ير؟كائمم

الففماء.رجالخوذة

--
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رومانيةخوذةيونانيةخوذة

وارتدىالبرونز.منمصنوعةوالخاريطالقبابأشكال

وأالمرنةالدروعمنخوذاتالوسطىالقرونفرسان

كانتبحيثالقبابأشكاللهاوكانت.المصفحالصلب

عدةحالاتوفيعنها.لعيداتطشالسيوفضربات

أطرؤيةثقوباأوطوليةشقوقاتاركة،كلهالرأستغكلكانت

لاحتىالدرعبجسمالخوذاتبعضوتتصل.والتنفس

تطير.

والثانيةالأولىالعانليةالحربفيالجنودارتدىوقد

وأأطباقا،أوللطهو،انيةأيضاتستخدمالفولاذمنخوذات

غسيل.أحواض

البرونر.،الدرع:أيضاانظر

قطرمدنأقدممن-الخليجوتعنى-قطريةمدينةالخور

الميلاديعشرالثامنالقرنفيتأسعستوقدتاريخيا.الحالية

وأتتساوىالنفطعصرقبلوكانت.المهاندةقبيلةبوساطة

البحرية،أوالتجاريةأه!يتهاحيثمنالدوحةعلىتتفوق

كأبراجذلكعلىالشاهدةالآثاربعضهناكومازالت

المراقبة.

قطرجزيرةلشبهالشرقيأصساحلاعلىالمدينةتقع

حالئاسكانهاويقدر.كم58لنحوالدوحةمدينةشمافي

الأسماكصيدفيأغلبهميعمل،نسمة01؟...بنحو

شيدتالتىكالور!ق،الخفيفةالصناعاتوبعضوالتجارة

كم2بعدعلىالمدينةشماليبهاخاصةصناعيةمنطقةلها

علىمعتمدينالدوحةبمدينةبعضهميعملكمامنها.

بسوقهاالمدينةوتشتهر.اليومىالانتقالفيالخاصةسياراتهم

يضمإقليميمتحفبهايوجدكماوشواطئها،القديم

التيالوصفيةالأنثروبولوجيامن)فرعالأثنوغرافيةالمقتنيات

الخاصةوالأثرية(مامجتمعفيوالثقافةالحياةطرقتصف

لبلديةعاصمةوهى.كمأأعنهايبعدكبيرومتنزه،بالمنطقة

.أخرىوقرىمدناتشملالتيأ!ذخيرةواالخور

قطر.:أيضئانظرا

خورشيد.،أحمد:انظر.حمدأحورلق!يد

-0981هـ،أ838-031)7رةبشا،لخوريا

وفيهابيروتفيولد،معروفلبنانيشاعرام(.689

الصغير.الأخطلأيضاعليهويطلقتوفي

سنةأصدرحيثشبابهمطلعفيبالصحافةاشتغل

.عمرهمنالعشرينيبلغأنقبلالبرقصحيفةأم809

سياسيأدبيبمنتدىماتكونأشبهآنذاكمكاتبهاوكانت

الأدباءوالكتابالشعراءمنوزملاؤهأصدقاؤهيجتمهيه

الخورمدينةكورنيش

قطر.بدولة
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السلطةومحاربةلبنانحبعلىجميعااتفقواالذين

الموضوعاتشتىصحيفتهفييتناولوكان.العثمانية

السائدالموقفتعكسثائرةبروحوالسياسيةالاجتماعية

العثمانية.السلطةضدآنذاك

لمحاغلاقالتركيةالسلطاتقامتام،219عاموفي

القرىبعضفيالاختفاءإلىبعدهاواضطر،صحيفته

أثناءوكان.الأولىالعالميةالحربانتهتحتىاللبنانية

انتماءهعمقمما،العربيالتراثكتبعلىمكئااختفائه

ينشرذلكخلالوكان،الشعريحسهوأثرىالعربي

الصغير.الأخطلهومستعاراسمتحتقصائده

إصداراستأنف،ام819سنةالحربانتهاءبعد

،ام039سنةحتىسياسيةيوميةواستمرتالبرقصحيفة

إلىلذلكتبغافتحولت،أدبيةأسبوعيةإلىحولهاحيث

والجديدالقديمبين،والمجددينألمحافظينبينلمعركةميدان

الثانية.العالميةالحرباندلاعإلايوقفهالم

القصصيةالاجتماعيةبقصائدهالصغيرالأخطلاشتهر

الغزليةبقصائدهاشتهركما،المسلولوالمزيفالريالمثل:

ونعمعمرقصيدةمثل،الأدبيالتاريخمنالمقتبسةالقصصية

وقصيدة.نعموحبيبتهربيعةأبيبنعمرقصةبهاأوحتالتي

عروةبينالعذريالحبقصةفيهاتصورالتيوعفراءعروة

مأساوية.نهايةانتهىوكيفعفراء،عمهوابنةحزامبن

فائقة.بعنايةالختارةوالكلمةالرقيقةبالغنائيةشعرهيمتاز

متغزلأ:يقول

المقلتينإلهاأهدتالمها

العنقاإليهاأهدتوالظبا

حليتينأسنىالحسنفىفهما

خلقاقدمنجلللعذارى

المنحتينبتينالروضودرى

الحسانالروضيعشقوقديما

الوجنتينمنهابالوردفكسا

بالأقحوانمبسمهاوكسا

رمانتينصدرهافيورمى

الخيزرانفوقالرمانرأىمن

كالموجتينصدرهافيفهما

الغرقاماتمىمسثأي

الوطنية:قصائدهإحدىفيويقول

والزماناعناالعلياءسائل

عرفانامذذمةخفرناهل

بناعاشتالتيالمروءات

دمانافيسعيراتجريتزللم

رآنالمالناالمجدضحك

لوانامصبوغاالأبطالبدم

العداتسقيأنالأحرارعرس

حزانىوأنغاماحمزاأكؤلما

الأخطلشعر:هيدواوينثلاثةلهصدرتوقد

لهصدركما.الشبابوالهوى،الجريحالوترالصغيربم

الشعربين،الذاكرةبقايامنهما:نثريانكتابان

فيالافتتاحيةمقالاتهالأخيرالمؤلفهذاويضم.والسياسة

.الشرقصحيفة

-8361هـ،أ532-521)2خليل،الخوري

الشويفاتفيولدرائد.لبنانيوصحفيأديبام(.709

اليازجي،ناصيفالشيخعلىاللغةأصولودرس(،البنان

.وجيزةحقبةالتدريسومارسمنهافتمكن

مسمياالأخبارحديقةجريدتهام858عامأصدر

اليومية.للجريدةالفرنسيةالتسميةبحسب،جورنالإياها

برخصةدوريةعربيةصحيفةأنشأمنأولبذلكويعد

وتولى(،العثماني)السلطانالعاليالبابمنرسمية

العالي.الباببموافقةعليهاالإشمراف

عامباشمافؤادالواليفاستدعاهلغاتعدةأتقن

ام865عاموفي.الخاصترجمانهوجعلهأم086

الرسمية.وجريدتهامطعتهاإدارةسوريةولايةإليهفوضت

غيرالمكاتبعلىمفتشاوعملام087عامعادثم

التيالوظيفةوهى.الولايةفيالمطوعاتومديرالإسلامية

.بيروتفيوفاتهحتىفيهاظل

تمالذيديوانهالصبا؟شعرفيالربىزهر:مؤلفاتهمن

مصر؟تاريخ،وحنظلةالنعمان،الفرنسيةإلىبعضهنقل

الخليل.بمالنفحات

هـ،ا404-5031)سليمرشيد،الخوري

الشاعر،الخوريسليمرشيدأم(.8871-849

البربارةقريةفيولدالمهجر.شمعراءمنلبنانى،القروي

الأمريكيةالفنونمدرسةفيثممدرستها،فيوتعلم،بلبنان

اشتغلثم،ببيروتالإنجيليةالسوريةالكليةفيثمبصيدا،

وزحلة،،طرابلس:مدارسفيسنواتسيعمدةبالتدريس

وغيرها.،الغربوسوق

حياةهناكوعالق،ام319عامالبرازيلإلىهاجر

الأصواتأقوىمنكانوقد.والعملبالكفاححافلة

الاستعمارحاربهلذلكالمهجر،فىالوطنيةالعربية

ومن،اللبنانية-السوريةالجنسيةمنبحرمانهالفرنسى

عبدجمالالرئيسمنحهوقد.وطنهإلىالعودةحق

لأدبهتقديرارفيعاوساما،الوحدةقيامبعدالناصر،

عاماوأربعينخمسةبعدوطنهإلىعادعندما،وعروبته

.الهجرةمن
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الشعر.انظر:.الأندلسيةالعصبةتأسيسفيشارك

شعرية،دوأوين!مبعةأصدر.أم389عامرئاستهاوتولى

وجفاثعرهصير.لأعااو،القرويات،الرشيديات:منها

!26فييقعالقرويديوانسماهكبيرديوانفيكله

عامبالبرازيلالمهاجرونوطبعهالكبير.القطعمنصفحة

.الديوانمقدمةفيحياتهسيرةوكتب.أم539

الشعور،وصدقالإحساسبحدةالقرويشعرويمتاز

الوطنيةالصبغةوبتجاوزالتصوير،وبراعة،العاطفةوتوهج

معبراكقوأ،،والغزلوالحنينالطيعةمجالاتإلىوالقومية

أوطانهم:عنبعيداالمهجريينشعورعن

البلابلأصواتالأغصانعلىسكتتأحبابنا

عاملالحقلفييعدولمالجبالمنالرعاةوأتى

المنازلإلىالجميععادالحمىإلىنعودقوموا

اللبنانييشعرأن"هي:العروبةفيالقرويأقوالومن

فيفراتالهأنالعراقيويشعر.الطائففيزحلةلهأن

الواحد،الجسدعروقفييجريزكيدمهي.والنيل

".العربيةالاقطارأعضاؤه

"عاش:بقولهالقرويحياةفيلحصصيدحالأستاذأما

نفسهوآسى،بالقناعةالحرمانوغالب،بالكفافالقروي

".قومهأبناءإلىبشعرهيؤديهاالتىالرسالةبمثالية

ولماوأهلها،بالقريةاعتزأزابالقروينفسهلقبوقد

الرقةيفتقد)قروي(إنهشعرهعنوقالواحسادهمنهسخر

قائلا:عليهمرد،والخيال

شاعرأنيالأغرارزعم

الحدودمحدودالآفاقضيئ

الىوطانيوستبلى

برودفىالبواديمهارفلت

ومامقياساالرقةجعلوا

الكبودتلكعنالرقةأبعد

تطربهشاعراأرأيتم

وحيدرطبعلىالثكلىأنة

المتعلقةالسالقة)المصرياتالانفعالانظر:.اف!

.لرهابا،(بالانفعالات

..مق0026قبلعاشمصرفراعنةملوكأحد!حو!و

بالجيزةالأكبرالهرم،مقبرتهمنشهرتهاكتمسبتقريبا.

الدنياعجائبإحدىالهرمهذاويعد.القاهرةمنبالقرب

القديم.العالمفيالسبع

كانالذيتشيوبس،اسمخوفوعلىاليونانيوناطلق

الكافية.المعلوماتحياتهعنتتوافرلممشفرو.للملكابنا

ذإالأقوياء،الحكامأحدكانأنهاعتقدواالعلماءلكن

وفي.الصرحذلكمثللهيبنيشعبهيجعلأناستطاع

والدتهمقبرةعلىالعثورتمالعشرينالقرنمنالشمرينيات

تحتويمقبرتهاوكانتخوفو.هرممنبالقربهتفيرس

المومياء.علىيعثرلمولكنوجواهر،أثاثعلى

.الأهرامات:أيضئاانظر

إدريسبوأ:نظرا.ريسدإبوأ،الخولالي

لخولاني.ا

الخولاني.مسدمأبوان!:.مسلمأبوالخولالى،

بنمالكبنتخولة(.؟-؟)ثعلبةبدتحولة

المجادلة،سورةأولشسأنهافىنزلجليلةصحابية،ثعلبة

رلممولإلىالصامتبنأوسزوجهاتشتكىذهبتعندما

بطيلهونثرت،شبابيوأفنى،ماليأكل":قائلةعثةورالله

لهافقالمني"ظاهرولديوأنقطع،سنيكبرتإذاحتى

فكانت(عليهحرمتقدإلاأراك)ماع!إ:اللهرسول

مني،ظاهرولكنهطلقنيما:اللهيارسول:وتقولتجادله

إليك،أشكواللهم:قالتثم.السابققولهعليهافيرد

تو!الآةياتنزلتإذكربتهاوفرجدعاءهااللهفاستجاب

وأرقبةيعتقحتىلهتحللاوانهاالكفارةيستحقيمينأنه

ستينيطعمأويتماسا،أنقبلمنمتتابعينشوينيصوم

وكفرمسكيناستينبإطعامالصامتبنأوسفقاممسكينا،

زوجه.لهوحلتيمينهعن

ومعهخرجعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنروي

ويحدثها،تحدثهفامشوقفتهبعجوزفمرالمؤمنينمنجمع

هذهعلىالناسحبستالمؤمنينأميريارجل:لهفقال

اللهلمممعامرأةهذه؟!هيمنأتدريويلك:فقالالعجوز؟

بنمالكبنتخولةهذه،سمواتسبعفوقمنشكواها

فيتجادلكالتيقولاللهسمعقد)فيهااللهأنزلالتيثعلبة

سميعاللهإنتحاوركمايسمعواللهاللهإلىوتشتكيزوجها

المجادلة!أليمعذاب)وللكافرين:تعالىقولهحتىبصلر!

3لصلاةإلافارقتهاماالليلإلىوقفتأنهالووالله:4،أ

إليها.أرجع

.سورة،المجادلةبمالصامتبنأوس:أيضاانظر

بنحكيمبنتخولة(.؟-؟)حكيمبدتحولة

.مشهورةصحابية.شريكاملهاويقال.السلميةأمية

بنتسودةلهخطبتالتيوهيضلإل!سطالنبيتخدمكانت

بنعثمانتزوجها.الصديقبكرأبيبنتوعائشة،زمعة

غزوةبعدالهجرةمنالثانيةالسنةفىعنهافماتمظعون

فأرجأها.-ءد!للنبينفسهاوهبتأنهاويذكربدر.

هـ.8سنةالطائفحصارشهدت
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علىيطلقاسمالحويسانشعبشعب.الخولسان،

إفريقيا.جنوبفىتعيع!التيالمعروفةالجماعاتأقدم

السان:الجماعاتمننوعينإلىيثميروالاصطلاح

البشمناسمالسانجماعةعلىويطلقلخويخيين.وا

لهم.تحقيراالتسميةهذهيعدونالناسبعضأنمنبالرغم

وإنهوتينتوت،باسمللهولنديينأيضامعروفونوهم

لهم.تحقيراتعدأيضاالتسميةتلككانخا

فيومتقاربةمتشابهةلغاتالجماعتانتتكلم

الصفاتفيتتشابهانأنهماكما.الصوتيالاستخدام

الاصفرارإلىتميلبنيةبشرةالجماعتينولأفراد.الجسمانية

أقصرالعموموجهعلىالسانجماعةولكنأسود،وشعر

يبلغونالسانجماعةمنالبالغينومعظم.الخويخيينمن

التاريخعلماءويعتقدتقريبا.سما05نحوالطولفي

نأ(البشريالجنسيدرسون)الذينالإنسانوعلماء

الخرافيرعونالذينالسانجماعةمنفرعالخويخيين

.والقطعان

674؟م(.-؟54؟هـ،-؟)حكيمحويلد،ابن

أخيأبنوحزام.صحابيخويلدبنحزامبنحكيم

قريشأشرافمنحكيمكانخويلد.بنتخديجة

جوففيولدقيل.والإسلامالجاهليةفيووجوهها

يودهوكانالإسلامقبل!!للنبيصديقوهو.الكعبة

وبنوهاشمبنوكانلمامحمودموقفله.البعثةبعدويحبه

وهوأهدىفقد(،جبلينبين)وادالشعبفيالمطلب

بالثمناللهرسولمنهفأخذهاحلة،ءد5!اللهلرسولمضرك

،المعروفيصنعكانزيد.ابنلأسامةأعطاهاثملبسهاثم

فيصنعتهشيئاأدعلاوالله:فقالالجاهليةفىالرحمويعيل

أهلعرفوكان.الإسلامفيمثلهصنعتإلا،الجاهلية

نأإلا.سنة04بلغمنإلاالندوةداريدخلألامكة

الفتح.يومأسلم.مشةا5وعمرهدخلهاحزامبنحكيم

عدطالرسولوأعطاهحنيناشهد.قلوبهمالمؤلفةمنيعتبر

قري!قبأنسابعالماغنائمها.كانمنالإبلمنمائة

فباعهابيدهالجاهليةفىالندوةداركانتوأخبارها.

ألفثمانمائةوكانبثمنهاوتصدق،خلافتهأياملمعاوية

عاشقيلطويلا،عمرأنبعدالمدينةفيتوفي.درهم

.خلافوفاتهسنةوفي.سنةا2.

ولكنهاسسياجنوبموطنه.مألوفبستانينباتالخيار

والخيار.العالممنعديدةأجزاءفيموسميامحصولأيزرع

وقد.كثيرةمحاليقذو،الساقأزغبالشعر،كثيرنبات

مسننة.فصوصثلاثةعلىالشكلالمثلثةأوراقهتحتوي

سيقانهعلىللبياضضاربةأوصفراءزهراتوللخيار

وهيالخيار،باسمالنباتهذاثماروتعرف.القصيرة

091الىسم5.2بينماطولهاويتراوحللأكلصالحة

منكبيرعددعلى-عامةبصفة-فتحتوياللبيةثمارهأما

البذور.منتمامأتخلوالأنواعبعضفإنومدلكالبذور،

الثمرةلبويكون.شائكةأورقيقةقشرةالثمرةوتغطي

.الصفرةالىمائلاأواللونأبيضعادة

الذيالحجمصغيرالخياريسمىالأحيانمنكثيروفى

الغركينأماالغركين.بالمممالخللإعدادفييستعمل

صغيرةثمارهبالخيار،الشبهشديدآخرنباتفهوالحقيقي

.الزيتونتشبهشائكة

الثماروتستعمل.مخللةأونيئةالخيارثمارالناسيأكل

فعسيرةالناضجةأماوالشطائر.،السلطاتإعدادفىالنيئة

،الأحيانبعضوفى.كثيرةصلبةبذورعلىوتحتويالمضغ

خضراواتوجبةبوصفهاتقدمأو،الناضجةالثمارتخلل

ساخنة.

منخفضة،حراريةسعراتذاتجيدةالخياروسلطة

بأسلاوكمياتوالكالسيومبالحديدغنيمصدرأنهاكما

.الفيتاميناتمنبها

الدافئالطقسفيوجهأفضلعلىالخيارنباتوينمو

فيبذورهوتزرع.بسرعةيتلففإنهللصقيعتعرضواذا

عندالخفيفةالتربةأوالرمليةالطينيةالتربةمنصغيرةأكوام

الدافئ.الطقسحلول

وهذه.ام،2نحووأخرىكومةكلبينتباإلمسافة

النباتيبدأعندما.النباتلنموواسعامجالآتوفرالمسافة

الكومةفيالنبتاتعدديصيربحيثيخفففإنهالنموفي

مثلثةوأوراقمحاليقتسمىرقيقةلولبيةأجراءلهامعترشةنبتةايخار

مخللة.أوليئةالخيارثمارتؤكل.للبياضضاربةصمراءوزهراتالشكل
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فيسريعاالنباتاتهذهوتنمو.خمسةأوأربعةالواحدة

الحياروينضج.الكافيةالرطوبةتوفرتإذاالدافئالطقس

مب!،وقتفيالخلللعمليصلحالذيالحجمصغير

ثلاثة.أويومينكلمرةثمارهالبستانيونويجني

فيالبذورمنالخاليوخصوصاالخيارأنواعتزرع

الذينفسهبالقدرتنموحيث)المحمية(،الزجاجيةالبيوت

المبتاتفإنالمحدودلمكانهانظراولكن.المزارعفىبهتنمو

الاتجاهفيتنموبحيثأسلاكأوحبالإلىعادةتشد

أكثر.أوثمرة001الغالبفيالخيارنبتةوتنتج.المطلوب

الأمراضومنالخيار.نباتالافاتمنعدديهاجم

حشرةتنشرهفيروسىداءوهوالفسيفساء،داءتصيبهالتى

بقعالمرضبهذاالمصابالخيارأوراقعلىوتظهر.البطيخ

خفيفا.اصفرارامصفراالثمارلونويصيرصفراء،

طويلجسمذوالبحريةالحيواناتمننوعالبحر!خيار

الحيواناتمنمجموعةإلىوينتمىالخيار،يشبهسمين

انظر:.الجلديةالقنفذياتتسمىالشوكيةاتبشرةذات

الجلد.القنفذي

البحرقنفذفيهابماالأخرىالجلديةالقنفذياتولبعض

يحتفظبينمابأجسامها،تحيطحادةأشواكالبحرونجم

005نحوويعيشالجلد،تحتغائرةبأشواكهالبحرخيار

أعماقوعلىالعالممحيطاتفيالبحرخيارمننوع

يصلحتىالاستوائيةالبحرخياراتبعضوتنمو.مختلفة

التيالبحرخياراتمعظمأماسم،09إلى06منطولها

بكثير.ذلكمنفأصغر،برودةالأكثرالمناطقفيتعيمش

وتحيطالجسمانهايتيإحدىفيالبحرخيارفميوجد

كماوتتقلصتتمددأنيمكنهامتشعبةمجساتبه

وهناك.الفمإلىوتأخذهبالطعامتمسكأنيمكنها

علىالدقيقةالأنابيبشبهمنمزدوجةصفوفخمسة

الماصةالأقدامأطرافوفي،القنابيةالأقدامتسمىالجسم

لفيفمهأماالحيار،يشبهأسطوايجسمدوبحريحيوادالجريخار

جسمه.نهايتيإحدى

التعلقأوالحبوعلىالحيوانتساعدماصةأقراصتوجد

بالأشياء.

داخلإلىالماءضخطريقعنالبحرخيارويتنفس

هذاويستطجع.التنفسشجرةيسمىعضووخارج

كىالداخليةأجزائهبعضمنيتخلصأنأيضاالحيوان

أجزاءمحلهاتحلالأجزاءوهذه،مهاجميهانتباهيصرف

وبيعهالبحرخيارتجفيفيتمآمسيا،وفىبعد.فيماجديدة

الزقانظر:البحر.خيارأيالجا!الزقيسمىكطعام

.الجاف

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.البريالخيار

(.البرى)الحيار

المعتزلة.:انظر.الحسينأبو،لخياطا

-0101هـ،994-104)منصوربوأ،الخباط

أبوعبدالرزاقبنعليبنأحمدبنمحمدام(.501

وثقةكبيرألحشاذ.بالخياطالمعروفالزاهدأجغداديامنصور

ابنقال،القراءاتفيالمهذبكتابمؤلفشهير،

ألفا،سبعينالقرانمنصورأبوأقرأهممنعددبلغالنجار:

سبعينيكتبأنأرادفلعله،المستحيلمنهذا:الذهبىقال

ألفا.سبعينفكتبنفسا

فييوبغريدطائرالخياطالطائر.الطالى،الخياط

واسمه،والفلبينوماليزيا،والهند،الصينمنالمداريةالمناطق

كبيرةشجرورقةفيعشهبهايبنيالتيالطريقةمنمأخوذ

منبقطعبعضمعبعضهاالورقةأطرافيخيطإذ؟ملفوفة

منقارهمستخدما،النباتبأليافأوالشجربخيوطأوالحرير

كؤص

.الإبرةبمثابةالطويلمنقارهالخياطالطائريستخدم
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كومةمنالشجرأوراقدأخلالعشويتألف،الإبرةبمثابة

وأثلاثالأنثىوتضعوالشعر،الناعموالعشبالنباتمن

إلىالضاربالأبيضمابينألوانهاوتتفاوت.بيضاتأربع

ذاتخطوطوبها.الزرقةإلىالضاربوالأخضرالحمرة

يتراوحطولهالخياطوالطائر.السمرةإلىضاربأحمرلون

منه.أنواعتسعةوتوجدسم،اوه01بين

الطائر.:أيضاانظر

ستخدأمبببعضبعضهاالقماشمنقطعوصلالخياطة

خياطةفيمتعةالناسمنكثيرويجد.والخيطالإبرة

مثلالمنزليةالأشياءمنكثيروكذلك،الخاصةملابسهم

تكونوقدونحوها.والستائروالوسائدالالممرةأغطية

كلفةأقلالبيوتفيتخاطالتيالأخريوالأشياءالملابس

كما.الجاهزةالمنتجاتتلكمنتميزاوأكثرملبساوأفضل

وتأثيثالملابسصناعاتفيمهمادوراالخياطةتؤدي

.الأخرىوالصناعاتالبيوت

أنواعبينمنكبيرااختياراأمامهمالخياطونويجد

والتيالحيواناتليفمنأوالنباتمنالمستخرجةالقمالق

وتحتوي.والصوفوالحريروالكتانالقطنعلىتشتمل

أحياناعليهايطلقمصنعةأليافعلىالقماشأنواعبعض

علىالقماشذلكويحتوي.الاصطناعيةالأقمشة

الرايون.وحريروالنايلونالاصطخاعيةالمنسوجات

أوروباشعوببدأت،عام0007.1منأكثروقبل

منإبراذلكفيمستخدمةالخياطةآسياووسطالغربية

عملياتمعظمكانتعشر،التاسعالقرنوحتى.العظام

سجل،أم846عاموفي.يدويةبصورةتتمالحياكة

آلةأولاختراعبراءةهاو!!ياسيدعىأمريكيمخترع

فيالخياطةآلاتأخذت،السنينوعبر.عمليةخياطة

الية.بطريقةاليومتتمالخياطةمعظموأصبحتالتطور،

القرزأنواع

فياستخدامهايمكنالتيالغرزمنكثيرةأنواعهناك

إذاماعلىكثيراالمستخدمةالغرزةنوعويتوقف،الخياطة

الية.أويدويةالخياطةعمليةكانت

رئيسيةيدويةغرزستهناك.اليدويةالغرز

الغرزة3-التشريحيةالغرزة2-المتصلةالغرزةا-:وهي

المثبتة.الغرزة6-الملفقةالغرزةالعميا?-الغرزة4-المنسلة

الغرز.لهذهإيضاحيةصوريلىفيماوتظو

وتستخدم،بساطةاليدويةالغرزأكثرالمتصلةالغرزة

بعضهاحولقماش!منقطعةجمععمليةوهي،للتجميع

تعرفالتيالطياتهذهوتضيف.صغيرةطياتشكلفي

والأكمامالعنقخطوطعلىالمتانةالتجميعاتباسمأيضا

للكساء.الوسطوخطوط

شدعلىعملهاينصبمؤقتةغرزةالتشريحيةالغرزة

معلموهيبعضعلىبعضهاأكثرأوالقماشمنقطعتين

آليا.النهائيةالغرزعندبهيهتدى

تخبيتعندمرئيةغيرأخيرةلمسةتضفيالمنسلةالغرزة

وهى،الملابسعلىنهائياوالجيوبوالبطائنالحواشي

إخفاءبالإمكانلأنهوذلكمطويةحوافعلىتستخدم

الطات.هذهبينالخيططول

والتخريجاتالحواشيلتثبيتتستخدمالعمياءالخرزة

القماشقطعهيوالتخريجاتلها.المحددةالأماكنفى

حالةفيالغرزةهذهوتستخدمالثيابحوافتغطيالتي

الغرز.إخفاءفيالحائكرغبة

تستخدمالمساحاتمتساويةمائلةغرزةالملفقةالغرزة

الغرزةوتمنع(.)القصةانحيطةعيرالدرزةحصاففىق

التنسل.منالحوافالملفقة

طبقتينلتثبيتتستخدم،مطواعةغرزةافثبتةالخرزة

لتأمينتستخدمماكثيراأيضاوهىمعاالقمالقمن

.الإبرةأوبالصنارةالمشغولةالمطاطيةللأقمشةالحواشي

والغرزالمستقيمةالغرزعلىتشتمل.الاليةالغرز

الزخرفية.والغرز)المنفعية(العمليةوالغرزالمتعرجة

وجمعهاالدروزلتشريجالمستقيمةالغرزوتستخدم

اللمساتلوضعالمتعرجةالغرزامشخدامويمكن.وخياطتها

ثقوبلعملوكذلك،الخيطةغيرالحوافعلىالأخيرة

العمليةالغرزأما.الثيابعلىالمطاطلتثبيتأوالأزرار

أنهاكمااللكرا.مثلأقمشةلشدتستخدمفإنها)المنفعية(

تحتويوقد.وعملهاالأزرارثقوبلفقفىأيضاتستخدم

أدواتعلىالزخرفيةالغرزبعملتختصالتيالخياطةآلات

الالةتعدرافعاتعلىأومدرجةأقراصعلىأوملحقة

تحتويالعصريةالخياطةالاتمعظملكنالغرز.هذهلعمل

عرضمنلتغيروذلك،الاستخدامسهلةمنظماتعلى

ونمطها.وطولهاالغرزة

خياطةلمشروعالتحضير

ستطئ.القمالتقونوعالتفصيلكلوذجاختيارعملية

الخاصةالتفصيلنماذجتصميمالعاليةالخبرةذووالخياطون

النماذجيختارونفهمالناسمنالعظمىالغالبيةأما،بهم

الملحقةالتفصيلنماذجمعظموتحتوي،المصورةالأدلةمن

التطبيقسهلةتفصيلنماذجعلىالمصورةبالأدلة

للمبتدئين.

قصاصاتعلىتحتويأغلفةفيالتفصيلنماذجوتباع

المرادالثوبمنالختلفةالأجزاءلتماثلقصتالورقمن

قصاصاتبالمشخداميقومأنإلاالحائكعلىوما،تفصيله

ويشرح.القماشعلىالختلفةالأجزاءلقصتلكاورق
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ارربإلىالفاغالأررقاللودداتالماطقوتتمير.يدويةرئيسيةعرر!ستعملحجميةأدناهالتو!يحيةالأشكالت!كهرللغرزالرئيسيةالأنواع

الداكن.الأزرقباللودفمونالخطهأالحال!أما.التو!سالحارحياسحهاإلىتمتدلدورهاوالتيالقحاش،سالأبمن

عررعم!!طريقعنتتماللتصلةالغرزة

الحياط،علىوماومستقيمةمتساويةصسيرة

إلىبساطةلكلالحياطةإبرةبمررأرإلا

القمالق.قطعةعرالأسفلوإلىالأعلى

امحتحدامطريقصتتمالعمياءالغرزة

تليها،تمالقمالقحافةلقربصعيرةعررة

القمالققطعةفيأحرىغررةتحتهاوم!

التحتية.

الطريقةلنم!عملهاآالثريحيةالغرزة

هاالخياطألىإلا،المتصلةااحررةاعمليةديالمتبعة

دأاطم!سم!"سسسا،شليلاأطوا!عررالسمحدم

متسا:ية.سرأومنساويةاهـسيحمةامحرراتأتى

دررةحواف!وتتستحدمالللفقةالغرزة

ويستحدم"،"المصةالمحيطةعيرالقماش!

ك!عدالمساحا!يةسساصررههاالخياط

الحوالص.هدهم!حالة

عبرالخياطةإدرةتحمريرعحلهايتماللنسلةالغرزة

صغيرةغررةباستحداموذلك،المطويالحرء

تكونلحيثالتحتيةالقماشق!كعةفيحدا

اكتمالها.عندالغرزةظهورعدمالشيحه

عرزةاستخدامطريقعنفاالمثبتةالغرزة

العلياالطمقةفىاليسارإلىاليحينم!صسيرة

لعررذلكلعدالحياطويقوم،القمالشس

ممها.التحتيةأصقة11

المرفقة،بالقصاصاتيتعلقماكلبالرسمالمغلفالنموذج

خياطته،المرادللثوبالمناسبةالقماش!نوعيةيقترحأنهكما

الأشياءأما.القماشمنلهالمطلوبةالكميةمقدارويبين

الدرز،وشريطالمنزلقةوالزماماتالأزرارمثلالضرورية

يحتويكما.المطلوبةوالأرقامبالأحجاممدونةفهي

التعليماتوعلىإرشاديتصميمعلىالمغلفالنموذج

بالخياطة.الخاصة

عنيبتعدوأأنالخياطينمنالهواةعلىويجب

وذات،المتصمالبةأوالنقشالمربعالنسيجذاتالأقمشة

وتحتوي.الوبريةالأنسجةوكذلك،والشرائطالخطوط

علىتظهروقصيرةناعمةخيوطعلىالوبريةالأنسجة

ذاتوايلأنسجةالنقشمربعةايلأنسجةوتتطلب.السطح

أطولووقتافائقةمهارةالوبريةوتلكوالشرائطالخطوط

الأنسجةتصميميتطابقأنويجبوحياكتها.لقصها

بعضمعبعضهاوالشرائطالخطوطوأنسجة،النقشالمربعة

المخملمثلالوبريةالأنسجةأماالدرز.عمليةعند

زائدبحرصتخططأنفيجبالمضلعةالقطيةوالأقمشة

.القماشقطعجميعفينفسهالاتجاهفيالوبريمتدحتى

الأحيانبعضفييمكن.التفصيلكلوذجملاءمة

التصميمويشيرواحد.تفصيلبنموذجثيابعدةتفصيل

.ثوبلكلاستخدامهاالواجبالقصاصاتإلىالإرشادي

يجبالتيالأماكنإلىتشيرعلاماتالقصاصاتوتحمل

وإذاالأمر.اقتضىإذاالنموذجعندهايطولأويقصرأن

ذلكيتطلبفقدأكبر،تعديلاتعملالأمرا!متدعى

نموذجقصاصاتفيثنياتعملأوالمقحماتبعضإضافة

التفصيل.

يشرح.التفصيللنموذجالإرشاديالتصميم

التفصيلنموذجقصاصاتجيمكيفيةالإرشاديالتصميم

ص

لا

صبح!

لا!

ص

ص

صلا
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مايوضحأنهكمالقصها.استعداداالقماشعلىوترتيبها

بشكلالقماش!علىالقصاصاتتلكقصيجبكانإذا

معظموتصف.السماكةمزدوجبشكلأوالسماكةمفرد

اتجاهبذلكويقصدطولا،متجزعشكلعلىالقصاصات

حوافوهي،القماشحواشىعلىمتوازبشكلالخيوط

الدرزبخطوطالمتعلقةالقصاصاتأما.المكتملةالقماش

قطريشكلعلىصممتفقد،الموروبةأوالمنحرفة

عمليةوتؤثرالتجزع.خطوطعكسوقصتمنحرف

مظهرفىعكسهاأوالتجزعخطوطامتدادعلىالقص

يلبس.حينالثوب

قطعةعلىبالدبابيسالقصاصاتتثبيتيتمأنوبعد

لذلكالمرسومةللخطوطتبعاتقصالقصاصاتالقمالق،

جميعالقماشعلىيحددأنويجب.التفصيلنموذجعلى

)المريشات(،المعلمةالوسطونقاطالأزرارثقوبمواقع

النهائى.شكلهالثوبتعطيمدرجةقصيرةثنياتوهي

وأقلاموالأقلامالطاشميرامشخداميمكن،العلاماتولوضع

الاستشفافعجلةامتخداميمكنأوالعلاماتوضع

علىالعلاماتوضعأقلاموتحتوي.الغرضلنفعروالورق

عجلةأما.أيامعدةبعدويختفييضمحلخاصمداد

معوتستخدممقبضذاتصغيرةعجلةفهيالاستشفاف

إلىالتفصيلنموذجمنالعلاماتلنقلالاستشفافورق

القمالق.

الأقمشةخياطة

المصنوعةالأخرىوالأقمشةوالصوفالقطنيخاط

وعمليةالملمرسر،القطنبخيطالطبيعيةالأنسجةمن

نسبةلرفعوذلككيميائياالخيطمعالجةعمليةهيالمرسرة

لخياطةالحريرخيوطوتستخدم.للخيطوالقوةالصقل

إماتتطلبفهيالصناعيةالأقمشةأما.الحريريةالأقمشة

والقطنية.الصناعيةالخيوطمنخليطاأوصناعيةخيوطا

الأقمشةحياكةفيأيضاالخيوطمنالنمطهذاويستخدم

المطاطية.والأقمشةالصوفية

توضحإرشاداتالتفصيلنماذجمعظمتصطحب

تتضمنأنويمكن،بخطوةخطوةالثيابحياكةعملية

والدروزالمريشاتعملكيفيةتبينطرقاالحياكةعملية

)الحواف(.والحواشيوالبطاناتوالتخريجاتوالمثبتات

الثوبأكتاففوقالمريشاتتثبق.المريشات

قطعةتطوىالمريشةولعمل،ووسطهوصدرهوأكصاعه

مركزفيمعاالأيمنانالجانبانيتقابلبحيثالقماش!

تشرجذلكوعندمسبقا،بالدبابيسوالمثبتةالمقلمةالمريشة

مركزباتجاهلهاالعريضةالنهايةناحيةمنوتغرزالمريشة

الالتقاء.

لقطعتيالأيمنينالجانبينبخياطةالدروزتعملالدروز.

منسمأ،5بعدعلىالدروزتخاطوعادةمعا،قماش

وعند.مستقيمةغرزةذللثفيوتستخدمالقماش!،حافة

القمالث!أجزاءمنجزءيظهرقدالمنحنيةالدروزحياكة

قليلا.القماشإراحةيجبوهناالاخرالجزءمنطولأأكثر

الجزءالحائكيجعلماعادةتلكالإراحةعمليةوعند

ذلكأثناءويحاول،العلاماتيطابقالأعلىمنالأطول

تكتملأنهناويجبالغرز.عمليةأثناءالتجميعتفادي

.للقماشتنسلاتحدوثلمنعوذلكالدروز،حواف

مقمخاذلكفىمستخدماالحوافيقصأنللحائكويمكن

،مدورةنتوءاتشكلعلىالحوافيقطعوبذلكمشرشرا،

آلةطريقعنأوباليدالأطرافلفقهناالأففعلمنأنهإلا

الخياطة.

)والزمامات(السحاباتالأزرارتتضمن.المثبتات

والعراوي.والعقيفاتالرأسينذاتوالأزرارالمنزلقة

الراويأما.صغيرةبغرزالثيابعلىالأزراروتثبت

أما.المتعرجةبالغرزآليابغرزهاأوباليد،تخاطفهي

صغيرتينشقتينبوساطةتعملفإنهاالمزخرفةالعراوي

حولأطرافالتكوناالشقتانوتخاطالق!اش!.منمطويتين

.الفتحات

بوساطةعادةالمنزلقة)الزمامات(السحاباتوتثبت

وتفتحالفتحاتوتشرج،المحوريةالطريقةأوافقبطريقة

الأسفلإلىبوجههالمنزلق)الزمام(السحابويشرجالدروز

الغرزبعملالخياطةالةوتقوم.الداخلمنالدروزباتجاه

أما.التشرلغرزلإزالةتقومذلكوبعد،المنزلقالزمامحول

الدروزمعمظهرهافيتتشابهالتىالخفيةالمنزلقةالزمامات

لتثبيتها.خاصةالةتتطلبفهيالخارجمن

لفتحاتوالعقيفاتالرأسينذاتالأزراروتستخدم

وتخاطالثوبمظهرتحكمحتىوذلك،والوسطالعنق

.للثوبالداخليالاتجاهفيباليدجميعها

فتحاتعلىالأخيرةاللمساتتضفي.التخريجات

فهيالذاتيةالتخريجاتأما.المصقولةغيرالحوأف

فتحاتعندطيةهيئةعلىيشكلالذيللثوبأمتداد

منمنفصلةقطعفهيالمشكلةالتخريجاتأما.الحوأف

الداخليةالجهةإلىوتتجهالحافةطولعلىتخاطالقماش!

خفيفقماشمنقطع،البينيةوالتخريجات.الثوبمن

،للثوبالخارجيةوالجهةالتخريجةبينتوضعالوزن

فىمعينةنقطةإلىالمتانةبعضتضيفحتىوذلك

.الثوب

قطعوتخاط.للثوبالداخلىالوجهتخفي.البطانات

داخلباتحاهباليدذلكبعدتخاطثمومنبغرزالتبطين

.الثوب
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الحوافعلىالأخيرةاللمساتتضفي.الحواشي

الحاشيةسمكويختلف.والأكمامللثيابالسفلى

السفلىالحافةوتفلب.القماشووزنالثوبنمطباختلاف

بآلةأوباليدمكانهافىوتخاطالداخلإلىالكمأوللثوب

نوعيةعلىبناء-يستخدمأنللحائكويمكن.الخياطة

الغرزةأوالعمياءالغرزةأوالحاشميةغرزةإما-القمالق

السفلى.الحوافينجزلكيالمثبتةالغرزةأوالمنسلة

الحياطةآلةتعملكيف

الحديثةالحياطةآلةتدار

كهربائيمحركبوساطة

عدةبوساطةصبطهاويتم

الموضحةالآلة.مؤشرات

الحياطتمكىاليسارع!

التفاصيلتلكصبطس

العرزة.وحجمشكلمتل

تبعاالغرزةالآلةوتصح

المذكورةللخطهوات

ارررأ

يدوية-عحلة

الررعرصمؤشر

العرطولمؤشر

التحا!أررار

لرحرةا

برةل!ا

أقمشة،بليكةلأا

لتطريزا

كةلحياا

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

المعقوفةالإبرحياكة

آلة،لخياطةا

الحيط

الزر

السحابالرمام

المقص

الملاس!

السسيح

دربطإبرةتستخدمالةالخياطةآدة.الةق،اب

علىالمتعةالالةهذهأدخلتولقد.بالخيطمعاالأقمشة

لضرةا!لتحااراررأ

الخيطلرفعيد

الضعطقدم

القماكقعلى

منبالحيطالعرزةتصنع-أ

السدايةففي.والمكوكالإبرة

قطعةوالحيطالإبرةتدخل

القمالق.

الإبرةتعلوعمدما-2

وتدورحلقةالخيطيشكل

وتحيطالمكوكحولالحلقة

.المكوكلخيط

المكوكالحلقةتتركتم3

الإبرةترتفعثمتدورعندما

حولربطهتهاالغرزةلتحكم

القمالق.قطعة

الإبرةسىتكونحيمما-4

تحريكيتمالقماشأع!

إلىحطوةالقماشقطعة

.حديدةغررةلتبدأالأمام

يم
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علىالحصولفيالعائلاتوساعدتالمنزليةالأعمال

منالناسالخياطةآلةمكنتوقد.كلفةوأقلأفضلملابس

المصانع.فىبالجملةملبوساتإنتاج

الالاتمنعديدةأنواعتوجد.الخياطةآلاتأنواع

الثلاثةوالأنواع.والتجاريةالمنزلية،الأسواقفيمتاحة

الغرزةذات-أهيالمنزليةالخياطةآلاتمنالرئيعسية

الإلكترونية.3-المتأرجحةالإبرةذأت2-المستقيمة

نماذجوفيصندوقفيكلهاالثلاثةالأنواعوتتوافر

ذاتتكونأنأيضاويمكنباليد،محمولةتنقلأنيمكن

لجعلالتصميمهذاوضعوقدمفتوحةذراعأوحرةذراع

والأساوروالياقاتالبنطلوناتأرجلحولأسهلالخياطة

.القمصانوأكمام

هذهصممت.المستقيمةالغرزةذاتالخياطةآلات

غرزاتتطل!لاالتيالبسيطةالخياطةلغرضالالات

الخياطةلالةعديدةملحقاتإضافةويمكنمزخرفة

791لةا،طةلخداا

وحواشىوالكشكشةالأزرارعراويعملفىلتساعد

الأقمشة.

أيضاوتسمى.المتأرجحةالإبرةذاتالخياطةآلا!

الخاصةللغرزاتصممتوقدالحرجلة،خياطةآلات

جانبمنوتتأرحإلإبرةالمستقيمةالغرزاتإلىبالإضافة

.الأخرىالخاصةوالغرزاتالحرجلةلتصنعجانبإلى

أنواعكللتصنعصممت.الإلكترونيةالخياطةالات

يغيرأنشانهمنشريطإدخالأولزرلمسةوإنالغرز.

العراويتصنعوهيبالتطريز،تقوملكيالإبرةحركة

الخياطةالاتصارتوقد.مركبةوغرزاالأزرار()فتحات

علىوتوجد.بالحاسوبتعملهذهأيامنافيالإلكترونية

منتصنعثمالزربقياستقومالالاتبعض،المثالسبيل

المطلوبة.وبالأعدادالزريناسبماالعراوي

البلادمنكثيرفيتصنعالخياطةآلاتأنمنالرغموعلى

.جودةالأعلىهيوأوروبااليابانتصنعهاالتيالالاتأنإلا

ووظيفيةزحرفيةملامحإضافةم!الحياطتمك!الخياطةآلةملحقات

بأحجامحروفاتصنع،اليمينأعلى،الوسمفملحقات،للملبوسات

وفي.القماشكشكشةتشاهد،اليمينأسفلوعلى.محتلفةوأشكال

وهناكالأزرار.عراويعملفيالخياطالضاعطيوحهاليسار،أعلى

وإعدادالتطريزوأعمالالسحا!الرماممجرىتصسعأخرىملحقات

الأزراروعملالجواربرفىمثلكثيرةأحرىأغرأضوهناك.الأغطية

.ملحقاتبدونعم!هاويمكى
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الإنجليزيسجلأم،097عامفي.تاريخيةنبذة

تلكوكانق.خياطةآلةأولاختراعبراءةسانتتوماس

سلسلةصنعالممتطاعتوقد.الخشبمنمصنوعةالالة

الخيطتلقنالالةوكانتالجلد.فيالغرزمنمفردة

يصئمخرزويوجدالعينمنبدلاثلملهالإبرةتلقائيا

الالةهذهتكنولمالجلدخلالللمرورللإبرةالثقوب

عملية.

ثيمونييهبارثيلميالفرنسىاخترع،أم083عاموفي

الجنودبزاتلصناعةخياطةآلةأم(985-أم)397

خلالوذهاباجيئةتخيطحطافيةإبرةآلتهفي،وأستخدم

إلىيصلعددالفرنسيةالحكومةلدىكانولق!.القماش

يلقىثيمونييهكادوقدواحد.وقتفيكهذهالة08

منطردواحينآلاتهالغاضبونالعمالحطمعندماحتفه

والترالأمريكياخترعوقد.الخياطةآلاتبسببعملهم

القرنمنالثلاثينياتفيالخياطةآلاتسننوعاهانت

اخشراعه.براءةيسحللمأنهإلاالعشرين

التيالخياطةآلةمخترعالأمريكيهاوإلياسويعد

أختراعهبراءةسجلالذيالنموذجكانولقد.اليومنعرفها

هاولآلةوكان.للناسبيعتفعليةآلةأولهوأم846عام

قطعةأسفلبكرةالخيطوتحملرأسها.قربعير،ذاتإبرة

فيثبتتفقد،العلويللخيطالحاملةالإبرةأما.القماش

إدحالإلىالذراعحركةوتؤديممامفصلءلمىيهتزذراع

خلالالسفليالخيطالمكوكويحملال!!القفيالخيط

ومعظم.محكمةغرزةبذلكصانعاالعلويالخيطحلقة

المحكمةالغرزمنالنوعهذامنحالياالمنزليةالخياطةالات

المزدوخ!.الخيطذات

الغرزةمثلفكهايمكنلاالمحكمةالغرزةأنإلا

الخترعينومنما.حدإلىالحبكةتشبهوالبتيالسلسلة

ثمويلسون.ا.بالأمريكييننذكرهاوبعدظهرواالذين

ذاتالتلقائيةالتغذيةويلسونأدخلوقد!شسر.إسحق

آدلاتكلفىاليومتستخدمالتياللأربعالحركات

عامالآلةهذهاختراعبراءةسجلتوقد.الخياطة

اختراعبتسجيلمعنجرقامأم851وفي.أم854

التىالمرنالزنبركذاتالضاغطةوالقدمالقدمدواسة

التغذية.لوحةعرالقماشتحفظ

الأحذيةلخياطةخاصةخياطةآلاتاليوموتوجد

لخياطةآلةيوجدأنهحتى.والمكانسوالمفللاتوالكتب

لثقلنظراالسجادةفوقتجريالآلةهذهولكنالسجاجيد.

)شركةللإنتاجمشجرشركةوضعتوقد.السجادةوزن

عاممرةلأولالخياطةآلةعلىكهردائيامحركا(الانمشجر

نأإلابالكهرباءتعملاليومالخياطةآلاتومعظم.ام988

وعادة.موجودةتزاللاوالقدمباليدتعملالتيالآلات

لاحيثالناميةالدولفياليدويةالآلاتالناسيستخدم

كهرباء.توجد

مريت؟إسحقسنجر،،إلياسهاو،ايضا:انظر

الخياطة.

)الهرسالى(.الخيلسباقانظر:.الخيال

أشكالظلالفيهاتلقىاحسرحياتمننوعالظل!خيال

وأالممثلونويقف.الشاشةعلىالممثلينأوالمتحركةالدمى

الشاشة.علىظلالهمالضوءويلقيالشاشسةخلصالدمى

.عادة(كلمات)بلاإيمائياا!سمرحيةوتمث!

المتحركة.الدمى:أيضاانظر

الخيالة.سلاحانو:.الخيالة

.الخيامعمر:انظر.عمر،الخيام

والحملاولاء،عدمالأصلفيتعنيالعظمىالخداول

الناسيجدوقدالفرد.إليهاينتميالتيالدولةمصالحضد

،الدولبعضفي،أعمالهأوالحاكمسياسةينتقدونالذين

العظمى.بالخيانةمتهمينأنفسهم

خارجيةبدولةيتصلمنإلىالتهمةهدهوتوجه

العقوبةوتكون.بلادهفيوالامشقرارالأمنتقويضبهدف

المؤبد.السجنأوالإعدامهيالخيانةهذهعلىالعادية

خائنا.العادةفيالعظمىبالخيانةالمتهمالشخصويسمى

إنجلترأفيالإعدامحكمبهمانزلالذينالخائنينمن

كانالذي،جويسوليم،الثانيةالعالميةالحربنهايةفى

،المتحدةالولاياتفيولدأنهومعهاو.هاوباللورديعرف

وكانبريطانيامعفرجوازوحمل،بريطانيأنهادعىفقد

بذلكقاصداألمانيا،منإذاعيببثالحربخلاليقوم

عاماعتقالهوتم.البريطانىالشعبمعنوياتمنالحط

يدينكانولأنه،العظمىالخيانةلتهمةوادينأم،459

الجوازنفسهالوقتفيويحمل،البريطانيبالولاء

شنقا.وأعدم،العظمىبالخيانةاتهمفقد،البريطاني

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لوريتزأبراهامفيدكولى،كويسيمعحود،براولىبندلكتآرلولد،

السنةمنا!مفيخيبرغزوةوقعت.!كروة!حيير،

صؤ!هي!الرسولبقيادةالمسلمينبين،م962،الهجريةالسابعة

بنيوزعماءخيبريهودأنأسبابهامنوكانخيبر.ويهود

قبائلوبعضقريشفيوجدوا(يهودية)قبيلةالنضير

المسلمين،علىللقضاءالمدينةإلىبهايعبرونمطةالعرب

الرسولأرادولذا.الأحزابغزوةفيالخطيردورهمفكان
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أمنعلىخطورةشكلالذيالجيبهذاتصفيةعلض

السابعالعاممنالمحرمنهايةفيإليهمفخرج.المسلمين

فيفتحهحصنا،حصناحاصرهاإليهاانتهىفلما.الهجري

رجلا،وتسعونثلاثةاليهودمنوقتل.ويغنمهعليهالله

بنحييبنتصفيةمنهن،والذراريالنساءوممبيت

عتقهاوجعلوتزوجهاعيه!الرسولأعتقهاالتىأخطب

السملهدستعندماقتلهيهوديةامرأةوحاولتصداقها.

أمرها،لهاللهوكشف.لهأهدتهامشويةشاةذراعفي

ذلكأثرمنمعروربنالبراءبنبشرومات،نبيهوحمى

منوكان.الطرفينبينالمطافنهايةفىالصلحوتم.السم

الأرض-الثابتةأموالهمءيطالرسوللهمردا-:بنودهأبرز

نصفولهمعليهاوينفقوايعملواأنعلى-والنخيل

بمشيئةثماللهبمشيئةمرهونابخيبربقاءهمجعل2-ثمرتها.

منها.أخرجوهمشماءوافمتى،المسلمين

وأريحاءتيماءإلىالخطاببنعمرأخرجهموقد

أخرجوا):موتهمرضفيصؤطإيدالرسولقولإلىاستنادا

اعتداءمنمنهمتكررولما(،العربجزيرةمنالمشركين

المسلمين.بعضعلى

أخطرعلىالقضاء:الغزوة!ذهنتالأبرزمنوكان

تقويةفيالماليةمواردهممنوالاستفادة،المسلمينأعداء

الإسلامي.الجيعق

!ولد.محمد:أيضاانظر

با!نبناررودعلىخيبرممريقعممر.!حيير،

العالم.فيالجبليةالممراتأشهرأحدويعد،وأفغانستان

الأفغانيةالعاصمةمعباكستانفىبيشاورمدينةيربطوهو

الهنديةالجزيرةشبهبينطريقأسهلوهو.كابول

السنين.لمئاتاستراتيجياحربياموقغاظلوقد.وأفغانستان

فيوالأفغانوالمغولواليونانيينالفرسمنكلواستخدمه

رأى،أم479فيالهندتقسيموقبل.العسكريةحملاتهم

لحمايةالأولالدفاعخطيعدالممرأنالبريطانيون

الممرطولويبلغ.البريطانيالتاجتحتالهنديةالإمبراطورية

فيه.نقطةأضيقعندأمتارثلاثةوعرضهكم53

بعضتوجدتزالولا.قرىعدةجانبيهعلىتقع

حدوثحالةفيتستخدمكانتالتىالمراقبةوأبراجالقلاع

خطويصل.التلالتسكنالتيالقبائلبيننزأعات

الممر.رأسإلىالحديديةالسكك

الملابس(بموالمأوىوالمض)المأكلالإغرلق:انظر.افين

.(لإغريق)ا

تتكون.صلبةواقيةدرعذوبحريحيواناوون

يربطها،متداخلةقطعثمانيمنالخيتوناتمعظمدروع

مننوع8".منأكثرويوجدكالجلد.لحمببعضها

الحيوانوطتصق،متداحلةأحزاءثمانيةمنمكونةصدفةلهالخيتون

القوية.العصلاتذاتقدمهمستخدمابالصخرالرحو

يقطعالمشهورخيبرممر

تمصلالتيالوعرةالجبال

،باكستانعنأفغانستان

الجمالقوافلوتستيم

خلالتمرأنوالمركبات

طولهيبلغالذيالممر

رابطاالممرويعد.كم35

الملدين.لينرئيسيا



خيثمةأبىابن"02

معظمفيالضحلةالمياهفيتعيمقوهي.أليومالخيتونات

لمشتيمترينعنالخيتونأنواعبعضطوليقل.العالمأنحاء

خيتونمثلأخرىأنواعتطولبينماالسنتيمتر،ونصف

كبيرعضليعضوللخيتون.سم03تبلغحتىستيلير،

عنبالصخورللالتصاقيستخدمهقدما،يسمىومفلطع،

النباتيةالأحياءالخيتوناتبعضتقتات.الامتصاصطريق

.الصغيرةالبحريةالحيواناتيقتاتالاخروبعضها،فقط

م(.298-108هـ،927-)185خيتغةأبيابن

شدادبنحرببن(خيثمة)أبيزهيربنأحمدأبوبكر

وراوية،الحديثحفاظمنمؤرخ،البغداديالنسائي

والمدائنيحنبلبنأحمدالإمامعلىتتلمذ.ثقة،للأدب

علماءكبارمنأضحىحتى،غيرهموخلقنعيموأبى

وثقهفقدالعلماء،كباربهأشاد.والتاريخوالأدبالحديث

مصنفاتهومن.الدارقطيبهوأشاد،البغداديالخطيب

اثنيأوصغيرامجلداثلاثينفىيقعالكبيرالتاريخكتاب

كماالتراجما،كتبمنكثيرعنهنقلتكبيرا.مجلداعشر

فيأطبريأعنهروى.والطبريالذهبيمصادرأحدكان

مخطوطةقطعةالتاريخهذامنبقيتموضعا.ومشينثمان

منالثالثبالقسموتبدأ،المغرب-بفاسالقرويينمكتبةفي

السنين.علىموجزةالنبويةالسيرةفيهأوردالذي،الكتاب

بالأمورويهتم.منهالتاسعالسفرنهايةقبلالخطوطوينتهي

المنورةالمدينةذكرعندأوردوقد.التراجمخلالالفقهية

وحتىالأمويالعهدفيبهاوالفقهاءالولاةبأسماءقائمة

أحدايجيزلامدققا،محدثاكان.العباسيالعصرمطلع

يذهبوكان.والقراءةالسماعبطريقإلآالتاريخبكتابة

القدرية.مذهب

الشعراء.أخبار:هوآخركتابخيثمةأبيولابن

الموشحلكتابالمهمةالرئيسةالمصادرأحدوكان

الأغاني.كتابفىقطعمنهإليناوصلت.للمرزباني

-777هـ،061432)زهيرخيئمة،أبو

الحرشي،شمدادبنحرببنزهيرخيثمةأبوم(.984

الحديث.أعلامأحدالحجةالحافظالبغدادي،النسائي

جدهاسمكان.خراسانمدنمنوهينعسا،منأصله

شداد.وجعلفعربأشتال

عيينةوابنوهشيمالحميدعبدبنجريرعنحدث

ماجةوابنداودوأبوومسلمالبخاريعنهروى.وغيرهم

وغيرهم.حاتموأبوزرعةوأبو

وجمعالعلمطلبفيالتطوافأكثرأنبعدبغدادنزل

متقنا.حافظاثبتاثقةوكان.الشأنهذافيوبرع،وصنف

السابقة.الترجمةصاحبخيثمةأبيبنبكرأبيوالدوهو

كتياب:مصنفاتهمن.سنةوسبعينأربعابنوهوتوفي

.مطبوعوهو،العلم

خير.ابنالإشبيدي،انظر:.الإشبيليحيرابن

اهـ،803-)1225التونسيباشاخيرالدين

منالتونسىباشاخيرالدينولدم(.0181-0918

بواليهاواتصل،تونسإلىصغيراوقدم،شمركسيأصل

منصبإلىوصلحتىعاليةمناصبوتقلدأحمد،اجايا

سنةالتونسيةالمملكةدستوراعلن،جهودهوبفضل.الوزارة

هـ،ا492عامالوزارةعنأبعدتم.ام867هـ،أ284

السلطانمنوتقربالآستانةإلىدهبحيث،أم877

اهـ،592مشةالعظمىالصدارةوتولىعبدالحميد،

.أم987اهـ،692عاممنصبهمناستقالثمأم،878

توفيحتىفيهواستمرالأعيانمجلسفيعضواونصب

معرفةفيا!لسالكأقومبعنوانشهيرمؤلفله.بالامشانة

التاريخية.الدراساتمنالعديدأ،أنكماالممالكأحوال

الدين.خيربربروسة،انظر:.بربروسةالدينحير

الدين.خيرالزركدي،انظر:.الزركليالدينحير

زوجةم(.978-؟هـ،أ73-؟)الخيزرار

الرشيد.وهارونالهاديابنيهوأم،المهديالعباسيالخليفة

وتزوجها.فأعتقها،المهديجواريمن،الأصليمانية

.المتفقهاتمنوعدت،الأوزاعيالإمامعنالفقهأخذت

بكبارانفردتالهاديابنهاوولي،المهديزوجهاماتولما

وحاولبابها،إلىوتروحتغدوالمواكبوأخذتالأمور،

وقفإذا:لهاقالحتىعليها،عيرةمنعها،الهاديالخليفة

عنقه!ضربتأميرببابك

ولايةعنالرشيدهارونأخيهعزلفيالهاديوسعى

فقامتالرشيد،قتلعلىبعزمهعلمتإنهاوقيلالعهد،

ووليالأموروتطورت،ذلكمنمنعهفىكبيرلدور

محسنة،بارةالخيزرانكانت.أخيهبعدالخلافةالرشيد

وتوفيت،والإحسانالبرأبوابفيكثيرةأموالآوأنفقت

ببغداد.

البلادفيالبريالنباتان!:.المصبحيرران

(.القص!)خيزرانالعربية

العشبيةالنباتاتأحدالحيزراننبات.فيات،الخيزران

والخيزران.المجوفةالخشبيةساقهبمنافعمعروفالعملاقة

بخلافولكنهوالشعير،والشوفانبالقمحالصلةوثيق

نباتاتالخيزرانأنواعأكثرفإن،هذهالمحاصيلأعشاب
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يصلسيقانولهام37ارتفاعإلىبعضهايصلعملاقة

لصيدعصياالخيزرانسيقانتستعمل.سم03إلىقطرها

الطبخولأدواتالزخرفيةللحواجزوكذلك،السمك

البناء.موادوسلالومعدات

البدائية،الأعشابأكثرضمنالخيزرانالعلماءيصنف

هذهأكثروتنمو،الخيزرانمنصنف007منأكثروهناك

مناخفيدافئةأقاليمفيأوإستوائيمناخفيطبيعياالنباتات

.معتدل

منكثيراالخيزرانيغطي.الخيزرانيستخدمكيف

البلادفييعيشونالذينللناسالأسامميةالاحتياجات

فيالفلاحونيعيعشربمااسيا،فيخاصة،الاستوائية

منأوانفيجهزتأغذيةويأكلون،الخيزرانمنبيوت

منمصنوعةوأغطيتهمسررهمتكونوقد،الخيزران

منحيكتالتيالصنادليلبسونوهم.الخيزرانحصر

فيالخيزرانأقفاصتستخدموقد.الخيزرانشرائط

فناءيطوقأنيمكنوكذلكوالخنازير،الدجاجحظائر

الظل،يوفرأنهكما،الخيزرانمنبسياجالمنزلساحةأو

للعش!نموذجالخيزران

البساتين،فيينموالذيالعملاق

المجوفةالمستقيصةالطويلةسيقانه

)إلىومتينةسميكةمفاصللها

فىينموالخيزرانمعظماليسار(.

وأإستوائيمناخفىبريةأقاليم

.معتدلمناخفىدافئةأماكن

الطوافاتتصنع!الصغير.للخيزرانالغضالورقويؤكل

منوالادواتوالورقالمقطوراتوحبال،والأشرعة

أكثرالمشعمالاتللخيزرانيكوننويرحبن،الخيزران

نأويمكن.الإلممتوائيةالأقطارفىأخرىمادةأيمن

فىالتحكمعلىبدقةالمضفرةالخيزرانجذورتساعد

التربة.تعرية

الخفيفالقويالخيزرانالبناءمهندسويستخدمكما

اللإسمنتية.للمادةممتازةدعامةبمثابةالوزن

الجديدةالبراعممنعادةينمو.الحنهزرانينموكيف

البراعمهذهوتنمو.الناضجالنباتقاعدةفيتظهرالتي

فيسم09إلىيصلطولإلىالواحدالبرعمفينموبسرعة

ولكنهانفسهابالسرعةالنباتاتجميعتنموولا.ساعة42

المجموعاتإن،قليلةأشهرخلالالكاملارتفاعهاإلىتصل

أنواعأضخمتنتجالغذاءمنكثيرااختزنتالتيالمكتملة

وأطولها.الخيزران

إلىشجرتهتصلأنبعدسمكاالخيزرانساقتزدادلا

نموحلقةتضيفلاالخيزرانسيقانأنكمانموها.أوج

الخيزرانوأوراقالأشجار.جذوعفىالحالهوكماحولي

متضادينباتجاهينصفينفىبالتناوبوتنمودقيقةطويلة

تاركةتسقطعادةفإنهاالأوراقتنضجوعندما.الساقمن

بالغمد.شبيهةقاعدة

مرةمنهكثيرةأصنافوتزهريزهر،مانادراوالخيزران

الختلفةالخيزرانأصنافوضمن،سنة3.كلواحدة

قدفاصلةفترةفيواحدوقتفىتزهركثيرةأنواعتوجد

إلىالشتلاتنقلتمولو.مشةأ..مناكثرإلىتصل

نفسه.الوقتفيتزهرالنباتاتهذهفإنأخرىقارات

النباتاتوتنموتزهر.بعدماعادةالخيزراننباتاتوتموت

الأرز.بذورتشبهالتىالبذورمنالجديدة

أليافمنخيوطمنمنسوجثقيلخشننسيجالخيش

لونذووهوالهيسيين،قمالقأحياناويسمى،الجوتنبات

عرضيةبأبعادويصنع،الصفرةإلىضاربخفيفأسمر

الأكياسصنعفيأساسيةبصفةويستخدم،مختلفةوأوزان

يستخدمكما،والصناعيةالزراعيةللمنتجاتاللازمة

وكقماشالطرود،لتغليفوقائيةكغلافاتكبيرةبكميات

العرضذوالخيشويستخدم،الأثاثتنجيدعندداعم

السجاد.لتقويةالكبير

.الجوت:أيضاانظر

تعيشالتيالحيواناتمنللعديدالتنفسعضوالخيشوم

التيالحيواناتعندنفسهاالرئةعمليعملوهو.المياهفي

بوساطةتتنفصالأسماكومعظم.اليابسةعلىتعيمق
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جانبىعلىتجاويفداخلالأعضاءهذهوتوجد.الخياشيم

إحدىحنجرةتفحصتوإذا.الرأسمؤخرةعندالجسد

،الخارجإلىتفتحطوليةشقوقأربعةتجدفسوفالأسماك

.الخيشومفتحاتوتسمى

خياشسيمبغطاءالخياشيمتغطىالعظميةالأسماكوني

ليسوالقرشالجلكيأسماكفيالخياثحيراوفتحات.صلب

أوقاتفىفمهاتفتحالسمكةتتنفسوعندماغطاء.لها

الحنجرةاطرافتجذبوعندئذ.بالمياهوتملؤه،منتظمة

.الخيشومفتحاتعبرتدبالمياهالعمليةوهذهبعضابعضها

تحفظالفموصمامات.الخارجإلىالخياشيمعبرالمياهوتمر

.أخرىمرةالفمعبرالهروبمنالمياه

خيوطاوأغصاناوصحونشكلالخيشوميتخذ

فيالموجودالأكسجينانلدرجةرفيعةوهيالغشاء.رفيعة

وعندئذ.للخياشيمالدمويةالأوعيةإلىيمرأنيمكنالمياه

فىالأخرىالأعضاءإلىالدمبوساطةالأكسجيننقليتم

-الجدوىوالعديمالنابخ-الكربونأكسيدثانيأما.الجسم

الأعضاءأووالخياشيم.المياهإلىالخياشيمعبرالدممنفيمر

والقشرياتالرخوياتفيأيضاتوجدبالخياشيمالشبيهة

.الحشراتوبعض

.الأسماك:أيضاانظر

لوصلرئيسيةبصورةيستخدمرفيعحبلا!

قطعةإلىء،شيلحياكةأو،المادةمنأكثرأوقطعتين

وأ،الكتانأو،القطنمثلأليافمنالخيطويصنعنسئ.

مادةأيأوالحرير،أو،الرايونأوالبوليستر،أو،النيلون

حياكة،فوائدهوتشملعديدةفوائدوللخيط.أخرىنسيج

الأزرار.وتركيب،التمزقاتوإصلاحالملابص!،

غزلخيطفى،كثيرةأليافبغزلالخيوطمعظمتصنع

وكل.خيطلعملمعاغزلخيوطعدةتجدلثمواحد،

الخيط.إلىوسمكاقوةتضيفطيةتسمىغزل،خيط

فقط.وأحدغزلخيطمنيتكونالخيوطوبعض

والتمشيطالتسريح

أليافأ-:الأليافمنأنواعثلاثةمنالخيطيصنع

وتسمى.صناعيةألياف3-،حيوانيةألياف2-،نباتية

جميعوتنمو.طبيعيةأليافاوالحيوأنيةالنباتيةالألياف

التيلة.باسمتعرفقصيرةبأطوالتقريباالطيعيةالألياف

وأسموء،3أبينطولهايترأوحالقطنتيلةفمثلا

فياستخداماالطبيعيةالأليافأكثرالقطنويعتبرأكثر.

والبوليستر،النيلونمثلالصناعيةالأليافأما.الخيوطصنع

.الشعيراتتسمىمتصلةجدائلشكلعلىتنتجفهى

كشعيرات.تبدأالتىالوحيدةالطبيعيةالأليافهووالحرير

وم009حواليبينالحريرأليافطولمتوسطويتراوح

.أم)002

المعالجةمنبنوعوالصناعيةالطبيعيةالخيوطمعظمتمر

العملياتهذهإحدىتسمىنوعيتها.لتحسينالكيميائية

شبيهمحلولفيالقطخيةالخيوطمعالجةوهى،التلميع

صقلةوتعطيهالخيطتقويالمعالجةوهذهالمب.بمحلول

تعبئتها.قبلصبغهاأوتبييضهايتمالخيوطومعظم.حريرية

تنطفأولآيتم.الطبيعيةالأليافمنالخيطصنع

ثم،تقويمهيتمثم.الكتانأوالقطنمثل،الطبيعيةالألياف

ذلكبعدثم.التسريحتسمىع!ليةفيثانيةمرةتنظيفه

الأليافوتزيلالأليافتنعمالتيالتمشيطعمليةتتم

بين،الممشطةالأليافتمررذلكبعدالقصر.الشديدة

كثيرةقطعاتسحبالتيالقويةالأسطواناتمنمجموعتين

بعد.قويةمتصلةجدائلإلىوتحولهاالسائبةالأليافمن

فتلويتم.بكراتفيوتلفغزولفيالجدائلتشزل،ذلك

الخيط.لتكوينمعا،غزلاتعدة

فييتموهو.المصنعةالأليافمنالخيطعنع

قليلةتمهيديةمعالجةإلىتحتاجفالشعيرات.قليلةخطوات

والشعيرة.الخيوطمنهالتصنعخصيصاإنتاجهاتمقدلأنها

يتموقد.الشعيرةوحيدكخيطاستخدامهايمكنالواحدة

.الشعيراتمتعددخيطلتكوينمعاكثيرةشعيراتجدل

فيتستخدمالتيالطميعيةالأليا!

والكتالى.القطنتشملالخيو!صيع

والتممتحيطالتسريحعملياتتقوم

شكلعلىوتحعيمهاالألا!شقويم

السحب.يبدأألىقلصمحة

!-شإء!

السح!العحعيراتقطكع

!"!

التحجئةالتحيحصأوالصغالمتل

اليلونمثلالصناعيةالأليان

حدائللت!كلفيتصنعوالبوليستر

.الشعيراتتسمىمتصلةطويلة

إلىالشعيراتقطعيتمالحيوطولصع

سحمها.يتمأدقلالأليال!طولقطع
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خيطشكلفيغزلهاتمقديكونكثيرةأليافمنيتكونالخيط

الخيط.لتكوينمعاالغزلخيوطفتليتم،غزل

ثم،معينةبأطوالتيلاتشكلعلىالشعيرأتقطعويمكن

العمليةهذهإنوفتلها.غزلهاثم،جدائلفيسحبهايتم

منصنعهايتمالتىتلكمنليناأكثرخيوطاتنتج

.مباشرةالشعيرات

اللبيةايخوطتسمىالصناعيةالخيوطمننوعوهناك

النوعلهذاومثال!الأليافمننوعينخصائصبينتجمع

الخيطهذايصنعوالبوليستر.القطنمنمزيج،الخيوطمن

وتغليفهالشعيراتالمتعددالبوليسترمنالخيطلببصنع

معالناتحة،الجديلةفتلذلكبعديتم.قطنيةواقيةبطبقة

تكسبالعمليةهذهإن.مماثلةجدأئلمجموعةأوجديلتين

اللبيةالخيوطأنكماالبوليمستر.قوةمعالقطننعومةالخيط

الخيوطمنأسرعبشكلالحياكةالةعلىحياكتها،يمكن

تنقطع.أوحرارتهاترتفعأنوبدون،الأخرىالصناعية

،بالصنارةالمشغولةالأقمشةلحياكةمثاليةاللبيةوالخيوط

المصنوعةوالمنسوجات،للكيتحتاجلاالتيوالمنسوجات

أكثر.أوالأليافمننوعينمن

.الغزل:أيضاانظر

.ر(لأرهاا)تلنباا؟(ية!سد)1لزهرةا:نظرا0لخيطا

التقاءعنديتكونالذيالخيطهوالجراء!خيط

الجمجمة.عظاممثل،تتحركلاالتىالمفاصلفيالعظام

العمليةفيفتحةأولجرحبالخياطةالقفلأيضاوهى

فيللخياطةالمستخدمةالمادةعلىالأطباءويطلق.الجراحية

الحريرأوالأوتارمنمصنوعةالمادةوهذهالدرز.العملية

النايلونوأسلاكالكتانأوالناعم

الدموية.الأوعيةرباطأيضا:أنظر

(؟الغزل)صناعةالصوف،الخيطانظر:.الغزلخيط

الورستد.الحيط(،)تصنيعالنسيج)الغزل(بمالقطن

خيطوهو.بدوميتيسىوأيضاالفادنخلط

طرفيه،أحدفيثقلوبهالبناء(فيتستخدم)الةالشاقول

الخيطيجعل،الفادنثقليسمىالذيالثقلوهذا

منتستعملالفادنوخيوط.أسفلإلىأعلىمنمستقيما

بناءعندعموديادليلاالحجارةوبنائيالطوببنائىقبل

الفادنخيوطوالمساحونالمهندسونويستخدم.الجدران

كما.معينةنقطةفيمعيارتسمىمعاينةأدواتلوضع

،الحفرياتأوالماءعمقتحديدفيالفادنخيوطتستخدم

الفانوميتريستعملونالانالسفنملاحيمعظمولكن

.المياهعمقلقياسوالسونار

الأراضي.مسح:أيضاانظر

)المصابيحالكهربائيالضوءانظر:المئبر.خيط

.(المتوهجة

الخيل.سباق،العربيالحصان،الحصانانظر:.الخيل

صدةذات،المائيةالثدساتمنلمجموعةاسمالخيلالي

حيوانوهو،الأطومهما،الموجودتانالفصيلتان.بالأفيال

حيوانوهوالبحروحروف،السمكيشبهمائيثدي

خرولىبمالأطومانظر:.العشباكلاتمنمائىثدى

البحر.

بأنللبحارةقديممعتقدمن،الخيلانياتاسميأتي

كائنوالسيرانة،سيراناتالبحر،وخروف،الأطوم

حوريةأوطائروجسدامرأةرأسله،الإغريقعندأسطوري

سمكة.وذيلامرأةجسدلهحيوانوهي،ماح!

سواحلطولعلىالضحلةالمياهفي،الخيلانياتتعي!ش

والمستنقعاتالضحلةالبحيراتوفي،المداريةالبحر

منالخيلانياتوتعد.المائيةبالنباتاتوتتغذىوالأنهار.

ويعد.العالمأنحاءكلفيبالانقراضالمهددةالكائنات

يؤدي.الدولمنالعديدفيللقانونمخالفاصيدها

عددها.قلةإلىالخيلانياتبينالتناسلمعدلانخفاض

البحر.بقرةأيفئا:ان!

،الصحاريفيالبدويستخدمهمتنقلمسكنالخيمة

وذلكالخلاءفييخيمونالذينمنكثيريستخدمهكما

منكثيروتحتوي.الجويةوالأحوالالحشراتمنللوقاية

منوأرضيةوغطاءحديديةأوخشبيةإطارأتعلىالخيام

نسيجمنأو)الشراع(القنبمنمصنوعقماشأوالنيلون

أخر.قطي

والأحجامالقياساتبمختلفالحديثةتصئالخيام

واحد،لشخصتتسعخيمةبينماوتتفاوت.والأشكال

وتستخدمأكثر.أوأشخاصلستةتتسعكبيرةوخيمة

ألياف
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العامة،كالاحتفالاتالختلفةللأنشطةالكبيرةالخيام

فىوسنبينوغيرها.الدينيةواللقاءات.السيركوأعمال

والتخييم.الخيماتبخياميتعلقماالمقالةهذه

والأحجامالأشكالمنالعديدهناك.الخيامأنواع

إلاليحستالخيامهذهمنكثيراأنإلا.الخيماتلخيام

فقطالخياممنأساسيةأنواعثلاثةمنواحدعلىتعديلات

الخيام2-80رقمشكلعلىإطارلهاالتيالخيامأ-:وهي

الجدأرية.الخيام3-.المظلية

نقطةإلى8الرقمشكلعلىإطارلهاالتيالخيامترفع

نأويمكنالمذكور.الرقمشكلهافىوتشبه،أعلىإلىمعينة

الخياممنالنوعهذامثلفىشخصانأوشخصينام

التىأصلرحلاتمثاليةتعتبرالتير،الوزنالخفيفةالصغيرة

خياممعظموتصمم.فقطالظهرعلىالأمتعةحملتتطلب

يمكن8رقمبشكلإطارشكلعلىالجبالمتسلقى

.العاممدارعلىاستخدامها

منوزناوأثقلحجماأكبرفهيالمظليةالخيامأما

نسبيا،المائلةبجدرانهالخياممنالنوعهذاويتميزسابقتها.

هذهأنواعبعضويتميز.هرمشكلعلىفهيقمتهأما

الدعامةهذهأنومع،مركزية)عمودا(دعامةلهبأنالخيام

الأنواعفإن،للخيمةالداخليةالمساحةحجمتقللالمركزية

.المركزيالعمودهذأعلىتحتويلاالطرازهذامنالجديدة

ستةإلىأربعةتمكنمساحةعلىالمظليةالخياموتحتوي

وقوةبثباتهاأيضاوتتميزداخلها.براحةالنوممنأشخاص

.الشديدةللرياحتحملها

حدإلىالصغيرةالبيوتتشبهفهىالجداريةالخياموأما

إطارشكلعلىسقفولها،عموديةجدرأنالهاإنإذما،

والوقوفالنومأمكنةبسعةأيضاوتتميز.8رقمبشكل

تأخذالتيالخياممنأكبروحجمهامساحتهاأنإذفيها،

منالنوعهذاأنإلا،المظليةالخيامأو8،برقمإطارشكل

فهيكرفةشكلعلىالتيالخيمةأمانصبا،أصعبالخيام

نإإذالخلاء،فيالتخييمفىراحةالخيامأنواعأفضل

منتمكنبحيثعاليةوجدرانها،واسعةالداخليةمساحتها

مريحبشكلداخلهاالحركةوحريةوالمشيوالوقوفالنوم

الخيامأنويلاحظ.الأخرىالخيامأنواعسائرعنيميزها

تصبحبحيثالحجمكبيرةالمظليةالخيامومعظم،الجدارية

الأقدامعلىالمشىيريدلمنالحملممكنةغيرأوثقيلة

هذهيستخدمماوغالئا.ظهرهعليالتخييمأمتعةوحمل

فييرغبونالذينالاشخاصأساسىبشكلالأنواع

مخصصةأماكنفيللتخييمالخاصةسياراتهماستعمال

.للمخيمات

منأوالتيلمنالأنواعكافةمنالخياممعظموتصنع

منبكثيرأثقلهىالتيلمنالمصنوعةالخيامأنإلا،النيلون

المياهتسرباحتمالأنكما،النيلونمنالمصنوعةالخيام

الخياممنكثيراأنيلاحظكما.الأخرىمنبكثيرأقلمنها

منلتحدخاصةكيميائيةمعالجةتعالجالنيلونمنالمصنوعة

هذهأنإلاالأم!ار،هطولأثناءداخلهاإلىالمياهتسرب

داخلإلىالأمطارتسربدونتحولالتىالكيميائيةالمعالجة

الداخلىالجويجعلمماالداخليةالرطوبةتحبسالخيمة

منالمصنوعةالخيامبعضيصئسقفوقدرطبا.للخيمة

الداخليةالرطوبةبتسربيسمحبحيثالتيلمنالنيلون

سقفهايتركالأخرىالنيلونخيامبعضأنكما.للخيمة

الداخلية،الرطوبةيحبسلابحيثكيميائيةمعالجةدون

دونتحوللكيفوقهكيميائيامعالجةأخرىطبقةوتوضع

الداخل.إلىالأمطارمياهتسرب

التهويةمننوعتقديمعلىجميعهاالخياموتعمل

الخياموتحتوي.والحشراتالأمطارمنكلضدوالحماية

،كبيرةونوافذبابعلى،غرفشكلعلىتصممالتي

مغطاةوفتحةتهويةفتحاتالصغيرةللخياميوجدبينما

الفتحاتهذهتغطىماوعادة،والخروجللدخولتستخدم

دخولدونللحيلولةدقيقشبكىبقماشجميعها

علىالخياممنكثيرتحتويكما.المؤذيةالحشرات

وذلكالفتحاتتلكجانبإلىأخرىقماشيةجنيحات

غطاءالخياملبعضأنكما.العواصفأثناءإغلاقهالمحاولة

العواصف.أثناءجميعهايوصكلليهاإضافيا

انتقاءالتخييميريدمنعلىيجب.الخيمامنصب

الأنحسبالمكانويعتبرنصبها.قبللخيمتهالمنا!سبالمكان

أرضهتكونوالذينسبيا،المرتفعالمكانهوللتخييم

يمكنأخشابفيهوتوجدالأشجار،منقريبة،مستوية

منه.قريبةللشربعذبةمياهوفيهالنار،لإشعالأستخدامها

الخيامتأثردونيحولالمرتفعةالأراضيعلىالتخييمإن

كمامثلأ.مطريةعاصفةهبوبحالةفىالسيولبمياه

مكانفىنصبتإذاالخيامحولصغيرخندقحفريجب

كماالأمطار.بمياهتأثرهادونللحيلولةوذلكمنخفض

الأشجارعننصبهاحينخيامهمإبعادالخيمينعلىيجب

تنكسرقدميتةجافةوأغصانفروععلىتحتويالتى

منالذيالأمر،والرياحالعواصفهبوبأثناءبسهولة

فيها.منيؤذيأو،بالخيمةأضرارايلحقأنشأنه

هى،الحالاتمعظمفي،الخيمةلنصبخطوةأولإن

ويخبتهاأولأالأرضعلىالخيمةأرضيةالشخصيبسطأن

حلقاتخلالمنالأرضفىتددتىالتيالتثبيتبأوتادتماما

للخيمة.الأسفلالطرفعلىتوجدصغيرة

أخرىإلىخيمةمنالخيامنصبإجراءاتوتختلف

إطارللخيمةكانفإذانصبها.المرادالخيمةلنوعطبقا

فوقه.الخيمةوضعثمأولأ،الإطارتركيبفيجبداخلي
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وأحمالاتعلىفتحتويالخارجيالإطارذاتالخيمةأما

المكانفيلتثبيتهبوساطتهاالخيمةقماشيربطعروات

مناسببشكلالخيمةقماششسدويجب.المناسب

عدميجبأنهبيد،مختلفةأمكنةفيتجميعهدونللحيلولة

.تتمزقلاكيقويبشكلشدها

وبعض(،الجدران)ذاتالجداريةالخيامبعضوتثبت

حبالذاتبأوتاد8رقمشكلعلىالمصممةالخيام

علىالجداريةالخيامشداداتوتضرب.الشدادةتسمى

فيالوتدحبلإدخالويتم.الخيمةمنفقطأقدامعدةبعد

بعضأنكما.للجدرانالعلياالأطرافعلىعروات

علىتحتوي8،رقمشكلعلىإطارلهاالتيالخيام

ويمكن.طرفكلمنالخيمةأعلىفيمثبتةشدادات

بشدوالتحكمالخيمةشكللضبطالشداداتتلكتعديل

قماشها.

جيدةعنايةبهايعتنىالتيالخيامتدوم.بالحنهمامالعناية

المحافظةهيبالخيامللعنايةنقاطأهموإن.عديدةسنوات

مسحيجبكما.الإمكانقدروجفافهانظافتهاعلى

بعدبالخيامالعالقةالأشجاروأوراقالحشراتوإزالةالأتربة

فيجب،مبتلةالخيمةكانتإذاوأماوطيها.استعمالها

منلوقايتهاوذلكككنوقتأقربفىوتجفيفهانصبها

جيدبشكلالخيامتنطفويجب.اللونوتغيرالعفن

الخيامغسلويمكن.الخيممنالعودةبعدتماماوتجفيفها

النيلونمنالمصنوعةأوالقنبقماشمنالمصنوعة

الأعمدةربطعدمويجب.المعتدلةالغصيلبمساحيق

قدإذداخلهاأوذاتهاالخياممعوتخزينهاولفهاوالأوتاد

ثقبها.فيتتسبب

التخييم.انظرايضا:

عروضإتامة)أماكنالسيركانظر:.الكبرىالخيمة

(.السيرك

الباطنية.والفلسفةوالسحرالزيفمنمزيجالخيمياء

الثامنالقرنحتىالنصرانيةبدايةمنذشعبيتهااكتسبت

الخسيسةالمعادنتحويلالخيميائيونحاول.الميلاديعشر

وهىالحياةإكسيرإيجادحاولواكما،وذهبفضةإلى

نأغير.الفشلإلىانتهوالكنهم،الأمراضتشفيمادة

فيساعدالكيميائيةالموأدودراسةتحضيرفيجهودهم

الكيمياء.علمتطوير

بعضهملكن،دجالينالخيميائيينهؤلاءبعضكان

منهاأكثرفلسفيةوجهتهموكانتعلماء.كانواالاخر

علىيتحصلونكيفتعلمواإذاأنهمشعروافقد.كيميائية

إتقانبامشطاعتهمسيكونالخسيسةالمعادنمنالذهب

لجمالالكاملالمعدنهوالذهبأنواعتبروا.أخرىأشياء

للصدأ.ولمقاومتهبريقه

المسيح.ميلادقبلوالهندالصينفيالخيمياءدرست

الأعوامخلالمصرفيرئيسيكنظامتطورتلكنها

الناطقونالعلماءاستخدمهافقد.اللاحقةالثلاثمائة

التيالكيفيةتفسيرمحاولةفيالإسكندريةفيبالإغريقية

انتشرتالأشياء.صنعمنالمصريونالحرفيونبهاتمكن

إلىالفرسوبلادسوريامنالمصرية-الإغريقيةالخيمياء

منالانتقالفيالأكبرالفضللهمكانالذينالعرب

الثالثالقرننهايةفيالكيمياءعلمإلىالخيمياءمرحلة

الغربيةأوروباإلىوانتقلت،الميلاديالعاشربداية،الهجري

الميلاديين.عشروالثالثعشرالثانيالقرنينخلال

قدامىمنالمادةحولنظرياتهمالخيميائيونالمستمد

وحيدةمادةمنمكونةكلهاالمادةأنواعتقدوا.الإكريق

العناصرأساسالمادةهذهأناعتقدواكما.الشكلعديمة

بالحرارةاتحادهاعندوالماءوالناروالهواءالأرض:الأربعة

.الجفافأوالبللبفعلأو،والبرودة

أخرىمادةإلىمامادةتغييرلمحامكانيةأيضاواعتقدوا

،بالتحولالعمليةهذهلممميتالعناصر.هذهتوازنبتغيير

المعادنمنالذهبإنتاجمحاولةإلىالنظريةهذهبهمأدت

حاول،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةوفي.الأخرى

عناصر،ثلاثةإحلالباراسيلسسالسويسريالعالم

وبحثوالماء.والنارالأرضمحلالملح،الزئبق،الكبريت

سحريةمادةوهي،الفلاسفةحجرعنأيضاالخيميائيون

.التحولعمليةتسهيلعلىبقدرتهايعتقد

الناسبعضاعتقادإلىالذهبجودةديمومةأدت

وذلكالخلود،حتىأوالحياةطولسراكتشافلمامكانية

الخسيسة.الموادمنالذهبصنعكيفيةاكتشافهمحالةفي

ذهبيةأطباقفىالطعامتناولأنيعتقدونالصينيونوكان

العمر.يطيل

ويعتق!.الدينيةالمعتقداتمنبالعديدالخيمياءارتبطت

والتحللبالموترمزياتتصلكانتالذهبصنعطرقأن

معوثيقبرباطالخيمياءارتبطتوالنشور.والتجدد

يمثلسماويجسمكلإنالقائلالاعتقادبسبب،التنجيم

محدد.معدنعلىويسيطر

يمثلوالقمر،الذهبتمثلالشمسأنبعفالناسظن

،النحاسيمثلوالزهرةالحديد،يمثلوالمريخ،الفضة

وعطاردص،الرصايمثلوزحلالقصدير،يمثلوالمشتري

الزئبق.يمثل

العربعندالعلومبمالذهببمالمعدنأيضا:انظر

بمحيانبنجابربمعلم،التنجيم)الكيمياء(بموالمسلمين

علم.،الفلزاتالكي!ياء،



غونزالوكولسادا،ديخيمينيز602

-أ؟)794غونزالوكويسادا،ديخيمينيز

المنطقةداخلمستوطنةأنشأأسبانىمستعمرام(.957

الجنوبية.أمريكافيكولومبيالاسمالآنالمعروفة

سافرمحاميا.وعملبأ!مبانياغرناطةفيكويساداولد

عادرنفسهالعاموفي،أم536عامالأمريكتيناإلى

وقادالكاريبيكولومبياساحلعلىمرتاسانتامستوطنة

كولومبيا.الظر:ماجدالينا.نهرطولعلىحملة

الشيبشاهنوديقطهاالتيالسهولمجموعتهوصلت

مجموعةا!شطاعتأم،538عاموبحلول،ام537عام

أسس.المنطقةعلىوالسيطرةالهنودهزيمةكويسادا

الإقليماوسمى(الان)لوجوتاسانتافىمدينةكويسادا

قضىفيها.ولدالتيلالمديسةتيمناالجديدةغرناطة

الإقليم.ذلكفيحياتهبقيةكويسادا

)نحتت(حفرتخيولأشكالا!اءالمجول

مناطقبمحتلفللتلالالطباشيريةالمنحدراتفي

أعلىالمنخفضاتفيالأبيضالحصانويعتبربريطانيا،

فيعشرالسبعةالخيولأقدمشايرأكسفوردفيإفينتون

يحييالأبيضإفينتونحمانإنالأساطيروتقولبريطاليا.

فيم878عامفيللدنماركيينألفردالملكهزيمةذكرى

مرتفعاتحصانأما،الرومانيةالفترةقبلالتاريخإلىإشارة

لإحياءإنهأيفئافيقالويلتشايرفيبريوستفيبرايتون

ألفرد.الملكانتصارذكرى

الخيولأشسكالمنالعديدالأبيضإفينتونحصانويماثل

الميلاديين.عشروالتاسيععشرأضامناالقرنينفىحفرتالتي

الفترةلتلكتاريخهايرجعالتيالبيضاءالخيولهذهوتضما

فيهنتونأسفلمارلبورومنحدرفيشيرهيلحصانأيضا

فيهيلتونوبرودباسيتووتونفيالحيولوباقييلتشاير،ر

بالقربهامبلدونمرتفعاتفييوركشايرفيواثن!تيلتشايرر

وايت،نورثمنوبالقربرولستنمرتفعاتوفي،ثرسكمن

بالقربأوسمنجتونفيتلداخلبراكبهحصانحفركما

،أم708عامالحصانحفروقد،دورمحتفيويموثمن

بعد.فيما-الثالثصرج-را!وص

الحيول(،)ألواعالحصانانظر:.العربيةالخيول

.العربعندالفروسية؟العربيالحصان

الدمماركيين.علىألفردالملكالتصماردكرىلتخليدحفرهتمإلهويقالم55طولهلإبحلتراويلتتاير،فىبريوستمنأبيضحصان



والرابعالعربيةالهجاءحروفمنالثامنالحرفالدالد.

في)4(الرقمعددياويساوي،العربيةالأبجديةحروفمن

الترتيبوفى.الجملحسابانظر:.الجملحساب

الخليلعندعشرالخامسالترتيبفىيأتيالقديمالصوتى

الترتيبوفى،جنيابنعندعشروالثانيأحمد،ابن

علماءأغلبعندالتاسعالترتيبفييأتيالحديثالصوتي

المعاصرين.العربالصوتيات

لثويأسنانىصوتالدال.الصوتيةالصفات

بأصولاللسانطرفيلتقينطقهوفيمجهور.انفجاري

منمدةنطقهعندالهواءويضغط،اللثةومقدمالعلياالثنايا

صوتفيحدثالالتقاءنقطةتاركافجأةينفصلثم،الزمن

وهو.بهالنطقعندالصوتيةالأوتاروتتذبذب،انفجاري

نطقاالتعريف)أل(لاممعهاتختفي،الشمسيةالحروفمن

الصامت.انظر:الدار.فيمثل:،كتابةلا

صيغكلفيدالأالتاءتبدل.الصرفيةالاستخدامات

صيغفيزاياالدالوتقلب.تانظر:،ومشتقاتهالافتعال

دالاتبقىوقدزايا،فاؤهاتكونالتيومشتقاتهالافتعال

هي.كما

المهملةالحروفمنالدالحرف.الكتابيةالصفات

فيدهكذا:مفردةالدالتكتبالنسخخطفي.النقط

ولاعد،مثل:في!،هكذا:قبلهابماومتصلةورد،:مثل

عربية.كلمةأيفيقطبعدهابمامتصلةالدالتكتب

الألفباء.؟الابجديةبمالعربيةالحروفأيضئا:انظر

منشحنةأولحمدتناقدةأولسكوديللى.!جيد.

إلىمباشرةتنورةرأسميناءمنالسعوديالخامالزيت

ضضيم-ص!!؟يميرس-ء3س-؟شقي-!يمس-تجئ--يريركاخ-!؟!!يرحمي!ضخم--يرء--ستي!ش؟-

3-يرشص-حييخهبهيمعضءير-كاىسصحوو!م!-ءخمحشخبل!ش-ير-لمخ!يهبهزبمك!!نى!سبر-س-7-كأ--خ-لا؟-+ء-ء-!

كك!ثت!بم-ى---ء-حميث!بكيض؟عحجث!--يريرج!7---فيء--3ش--ص-بميرصيرض+ش-

صثخح!ز--!يم--حي!تهض-/7-7--7-ى!ء!حح!---- ص+شى-ء-!--ض--ير--3-صحي!---بم-

؟!!3سح!يهي!شيهصث!ئ!-؟خ7-لا-كاجمكجخيإ"--ض--

!ض!تهـسئ!فضض-ير-ىتهخي!حح!ب-حميه!جس-كاعص

الخامالزيتمنشحنةأولحملتلاقلةأولسكوفيلد.د.جىالناقلة

الصناعى.العالمإلىالسعودي

دالحرفلتعثيلخاصةطرق

!

الوبية.!ورسشارات4

قيبجدأ

بعلأعحاا

،ءالسعوديةفي(لسمتخدمة(لإشاربئبريل

الرلي.الخطمنمختلفةبأنواع)د(الدال

-دو

لفاردمساالكوفي

الطباعي.النسخفيالدالمننماذج

-

يةيدا

وو

الرقحةني!واالد
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اهـ358الأولربيع11فيوذلك،الصناعيالعالم

ذلكقبلالزيتوكان.أم939مايومنالأولالموافق

معملإلىالخبرمنصنادلظهرعلىبراميلفييشحن

رأساختيرتثم.ام389عامحتىالبحرينفيالتكرير

لتصديرأرامكوشركةصغير()ميناءفرضةلتكونتنورة

الدمامبئرمنالزيتتدفقبعدوذلك،الخارجإلىالزيت

عاممارسمنالثالثفىتجاريةبكمياتوإنتاجهالسابعة

.ام389

السعودية.أرامكوأيضا:انظر

يستخدموالهوامللحشراتمبيذ.!.*()+.تد.د.

الحروفأما.الافاتلمكافحةالمزارعفيواسعنطاقعلى

لاسمهاختصارفهيالمبيدهذااسمإلىتشيرالتيالثلاثة

هذهتخلط.إيثانترايكلورودايفينيلدايكلوروالكيميائي

حينماأخرىموادمعالفاغالرمادياللونذاتالمادة

بماالحشرات.د.د.تادويقتل،الافاتلمكافحةتستعمل

العصبي.جهازهاعلىتأثيرمنيحدثه

الحشريةالمبيداتمعظمعنالمبيدهذاويختلف

يضعصتأثيرهانأيطويلأ،زمئاتدومفاعليتهلأنالأخرى

تأكلالتىوالحيواناتالنباتاتفىآثارهوتظهرتدريجيا،

خلايالأن،الإنسانفىتأثيرهيظهروكذلك.النبات

.الإنسانيأكلهاالتىوالنباتاتالحيواناتمنتمتصهالجسم

إبادة.د.د.تاداستعمالفيالإفراطعنوينجم

يشكلقدأنهكماالسواء،علىوالمفيدةالضارةالحشرات

الطيورفيهابما،الأخرىالحيوانيةالحياةأشكالعلىخطرا

التىللأغذيةتلويثعنهينجمربماوكذلك.والأسماك

إدارةأصدرتأم729عامففىولهذا،.الإنسانيتناولها

جميعتقريبا،يحظر،أمراالمتحدةبالولاياتالبيئةحماية

أجزاءفيمستعملالايزالأنهإلا.د.د.تاداستعمالات

العالم.منأخرى

بوصفهامعمليا.د.د.تادمادةحضرمنأولكان

عامالسويسريالكيميائيمولر،بولحشريا،مبيدا

بعداستعمالهوشماع.هرمانبولمولر،انظر:.ام939

استعملهاحينام(549-1)939الثانيةالعالميةالحرب

فىالتيفوئيدحمىوباءلمكافحةالمتحدةالولاياتجي!ق

للقضاء.د.د.تادالجيشاستعملفقدبإيطاليا.،نابولي

.المرضينقلالذيالقملعلى

نونيز.ألفارفاكا،داكابيزاانظر:.لمحاكادا

كذلكوتسمىبفيتنامالمدنكبرىمنوأحدةظلجدا

جعلهاوقدالصنبحرجنوبيالمدينةهذهوتقع،توراني

عشرالسابعالقرنمنذتجاريمركزأهمالموقعهذا

(.نسمة491.294سكانها)عدد.الميلادي

سنةالجنوبيةبفيتناممدينةدانانجأصبحتولقد

رئيسيةمدينةكانتوقد.الدولةهذهقياممنذأيأم549

لموقعهاوذلكام(759-1)579فيتنامحربخلال

أقامتقدالأمريكيةالقواتوكانت.الشماليةفيتنامقرب

المدينةهذهمنجعلالذيالأمروهو،هناكحربيةقواعد

استولىأنكانثم.الشماليةفيتناملقواترئيسياهدفا

ما759سنةفيتنامجنوبعلىالشماليةفيتنامشيوعيو

فيتنامدولةداخلالجنوبمعالشمالوحدواوبذلك

.ام769سنةالموحدة

تصيبمرضيةأعراضعلىيطلقمصطحالإشعاع!اء

منمعينةأنواعمنمؤذيةلكمياتتعرضهبعدالشخص

وأ،النوويةالانفجاراتالإشعاعمصدريكونوقد.الإشعاع

للنظائروالصناعيةالطبيةالاستخداماتعنالناجمالتسرب

الأشعةالاتمنأوالنوويةالجسيماتمسرعمنأوالمشعة

منسلسلةالإشعاععنالناجمةالتأينعمليةتسبب.السينية

انظر:الجسمخلاياتدميرعنهاينتجالأنسجةفىالتفاعلات

،الإشعاعمنعاليةلمعدلاتالتعرضويسبب.الإشعاع

.الوفاةربماأوالدائمةالمرضيةالإصابة

بالإشمعاعللإصابةقابليتهاتكونالخلاياأنواعوبعض

التيتلكهى،حساسيةالخلاياوأكثرغيرها.منأكثر

منالدمتكونالتيالخلايامثلالسريعللاستبدالتتعرض

وخلاياوالجلدوالأمعاء،،اللمفاويةوالأغشية،العظمنقي

فإنها،الدماغوخلايا،البالغينعضلاتأما.البشريالجنين

.للإشعاعحساسيةأقل

للتعرضمقياسارمتدعىوحدةالعلماءيستخدم

معينةلكميةحياتهفترةخلالالشخصيتعرض.للإضععاع

من،رمعشرأربعةإلىسبعةمنتعادل،الإشعاعمن

عنوينتج.الكونيةكالأشعةللإشعاعالطيعيةالمصادر

قليلةأعراضرم75إلىخمسةلمقدارواحدةمرةالتعرض

والإجهادبالغثيانالشخصويصابملاحطها.يمكن

مر002إلىء7منلكميةتعرضإذاالشهيةوفقدان

أسابيع.عدةالشفاءويستغرق

يحدثوقدالدمخلايافيشديدةتغيراتتحدث

وعند.رموحدة003منلأكثرالتعرضعندنزيف

إضافية،أعراضتظهررموحدة006منلأكثرالتعرض

مقاومةعلىقدرتهالجسموفقدانالشعرتساقطأهمها

.الوفاةإلى،عادة،الحالةهذهمثلوتؤدي.الالتهابات

ولا.الإشعاعداءأعراضمعالجةفقطللأطباءيمكن

باستخدامأو،الدمنقلعملياتبإجراءإلاعادةذلكيتم
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منهاويخرجتنفتحقدالأورامهذهفإن،الواقعوفى،الإشعاعداءمنالناجونيتعرضوقد.الحيويةالمضادات

الالامتشفىانوبعد.العنقفيشديداألمايسببمماصديدذلكويشتمل،الطويلالمدىعلىمباشرةغيرتأثيراتإلى

تتقشر.حمراءبقعظهورمعضعيفاالجلديصبحمنمعينةبأنواعللإصابةوالتعرض،المتوقعالعمرنقصعلى

لتورمالأخرىوالأسباب،الملكداءبينالأطباءويفرقلفقروالتعرض،الالتهاباتمقاومةوانخفاض،السرطان

تحتالنسئالمصابمنعيناتبفحص،اللمفاويةالغدد.الدم

تنميةطريقعنالملكداءيشخصونأنهمكماالمجهر،.الذريالغبارأيضا:انظر

المدك،داءحالاتللدومعظمفيانصالمعملهالعددعقابكتيرياشمامنالمناطقفيبهاللإصابةتكثرجدديلممرضالفيلداء

.الدرن،اللمفاويالجهازأيصاادظريصبحولالمصابةالمنطقة!ن3الابهذاسمي.الاستوائية

تكونماوغالبا.الفيلكجلدوخشناسميكافيهاالجلد

.النقرسانظر:.الملوكداءوهى.المرضدهذاالمصببةهىالفيلاريةالخيطةالدودة

جسم.داخلويودعهاالبعوضيحملهاجداصغيرةحشرة

فيالمايسببشائعاضطرابالرسعيالئفقداءالأوعيةنهايةفيدتستقر،اللسعطريقعناللإنسان

ضغطعنوينجماستخدامها،علىالقدرةمنويحداليد،الأ!!ؤمناللمفاويالسا!لتصريفيعوقمما،اللمفاوية

عظامتكونهاقناةعبريمرالذيالمتوسطالعصبلىيتعرضالمحيطة

الرلريي!عى،السمىلنفقضحيقإنىلقناظرلمعصممعدتعرفلؤدهذوفنابطةيسببهشيوعاأقلالفيلدأءمناخرنوعوهناك

بينها،منالمتولممط،العصبعلىا!طإلىوبا!الى.العقديالمكورالمكروب

الذيالمفاصلوالتهال!،المعصمكسورمثل:الاصالاتوانتفا!لمالجلدخشونةالحمىهىالفيلداءوأعراض

..ء.!عدةعادةتحدث.القدميكونماوغالباالجسممنجزء

يؤديالديوالحمل،الرسغيالنفق!يالاوتارتورميفاقمه

والشذوذالأوتار،حولالزليليةالأغشيةسمكازديادإلىتمالمصابالعضوانتفا!منهاواحدةكلتسبب،إصابا!

كما،الدرقيةالغدةواضطراباتالسكريداءمثلالغدديالفيللداءعلا!-الانحتى-يوجدولاالعضو.هذايكبر

الرسغفمنمتكررةحركةإلىلجتطجالذيا!صأنوطأةمنالتخفيففيتساعدوالعقاقيرالحبراحطويكل

الرسغي.النفقداءيسببةابفيالاستمراراداءهذامريضويستطيع.المرض

الإبهامفىوفراألماالرمضالنفقداءأعراضت!من.الفيلاريةانظر:.سنواتلعدة

منالأسمنالعديدويصحووالبنصر.والخنصرواوربة.ارقرسا!ظر:.المفاصلداء

ويصاب.الأعراضهذهلديهمتشتدعندماليلانومهم

أنهحدإدىاليدعضلاتفيبضعفالمرضضحايابعضادرنمننوعالليمفاويةالغد!سلأوالملكداء

هذه.خاصةبصفةللعنقاللمفاويةالغدديهاجم)السل(

ا!هـا!وسطعنالمرضمقاومةعلىالجسمتساعداللمفاويةالأنسجة

لا!4!3لإ!!:4!.الحلقمنالأخرىوالميكروباتترشئالبكتيرياطريق

،ءورمفص!أ؟!!!*ىزرعج!الألإ؟؟!كلائلغيرالحليبشربيسببهاالملكداءحالاتومعظم

حيصىكا+7!+/في؟أعورخ!كاكا!؟ء!!،ع!"؟اوو+!!7!ءزريحتويالحليبفهذا.بالدرنمصابةأبقارمنالمبستر

،!*ير؟كا!"كا"*ش+كأخه!!!،!برعخكا

!"!"رزرز!--ع.لألالم/؟2"/!!-*البكتيريا.هذهتقتلالبسترةوعمليةالسلبكتيرياعلى

/ع"س!كا*ص!كاكا3رركاخكاكاص"!*كالم؟؟!*؟-تص!بسترةفيهايتمدولفيالملكداءمرضينتشرلاوغالبا

"ء!*"ءى،ىكاكا!لأ!ورع*?!!عغالبا.الصغارالأطفالالملكداءمرضويصيب.الحليب

-؟كا!برء،كاكا!؟"!؟ض4!كا-خ1!3!%ءا!؟ء!4"كا!كا-كاوتجعلها،العنقفياللمفاويةالغددالدرنبكتيرياوتصيب

رلاطالرسغيالنمقأوتار.لتورم

يمرالذيالأوسطالعصبعدىضغطعنينخمالرسغيالنفقداءحتىأوشهور،لعدةتدريجياالمصابةالغددرمضوقد

وهناك.المعصموأربطةعظامتكونهاقناةوهو،الرسغيعبرالنفئداءمرضىمعظميشعرلا،الفترةهذهوخلال.سنوات

إلىتؤديالأربطةحولالأغشيةسمكازديادبينهامنعديدةظروفطيبةبحالةيشعرونمنهموكثير،حمىأوبألمالملك

الضغط.إلىالعصبتعريض!وءالى،القناةضيقعموما.
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تظهرماوعادةيمسكونها.التيالأشياءمنهمتسقطقد

قبيلمنبأفعالالقيامخلالالمعصمثنيلدىالأعراض

.القراءةأثناءكتبحملأوالسيارةقيادة

محاواسةخلالمنالرلممعيالنفقداءالأطباءويعالج

حالاتعدةففي.للمرضالأساسيالسببعلاج

مضادةأدويةويصفون،للمعصمجبيرةالأطباءيستخدم

للجراحةاللجوءيتمالحالاتبعضوفى.للالتهابات

بتلفالأوسطالعصبإصابةولمنعالأعراضلتخفيف

دائم.

ذدكنقاطحميعتبعدس!ةعدىمغدقمنحنىالداشة

وتعرف.المنحنىداخلتقعنقطةمننفسهااهسمافةالمنحنى

.036دائرةكلوفيبالمركزالنقطةهذه

الحلقاتمثلالدائرةهيئةلهاكثيرةأشكالوهناك

بمبسهولةدائرةترسمأنويمكنك.والعجلاتواللأطواف

المقصمتشبهوهيالفرجار.تسمىأداةباستخدام

.رصاصقلمبهمثبتطرفيهأحدأنوهوواحدفارق

النقطةعندللفرجارالمدببصإلطرف،الدائرةولرلممم

الرصاصالقلمأدرثم،للدائرةمركزااختيارهاتمالتي

حولها.

الناسيستخدمالأحيانبعضفي.الدائرةمكونات

المنحنى،داخلالمساحةعلىللدلالةدائرةأوقرصكلمتى

ويعرف،الدائرةمحيطاسمذاتهالمنحنىعلىويطلقون

.الدائرةمحيطمنمتصلجزءأيبأنهالقوس

علىنقطتينأيبينمستقيمخطبأنهالوترويعرف

يسمىفإنه،الدائرةبمركزالوترمروإذا.الدائرةمحيط

إلىالدائرةويقسم،الدائرةفيوترأطولهووالقطرالقطر.

.الدائرةبخصفييعرفان،متساويينجزءين

نصفالدائرةومحيطالدائرةمركزبينالمسافةتسمى

مركزبينيصلخطأيلتعنيتستخدمكلمةوهوالقطر،

.الدائرةومحيطالدائرة

كا5-لم!

القطردصصالمحيط

كايي

لقطاعاالقوسترلوا

فيالدائرةمعيتقاطعمستقيمخطهو.القاطع

يتقابلأوالدائرةيلمسالذيالخطفهوا!لماسأما.نقطين

عنبعيداالقاطعحركتوإذافقط.واحدةنقطةفىمعها

السابقلوضعهموازيادائمايبقيأنمراعاةمعالدائرةمركز

منستقتربانالدائرةالقاطعفيهمايمساللتينالنقطينفإن

فإنبعضهمامعالنقطتانتتقابلوعندما.البعضبعضهما

فيهايمسالتىالنقطةوتعرف.المماسوضعالقا!ئصل

عندالقطرنصفويكون.التماسبنقطةالدائرةالممطس

.المماسخطمعمتعامداالتماسنقطة

والذيباياليونانيالحرفيمثلباي.طاستخدام

فيهقالدائرةقطرضربيتمالذيالعدد+بالرمزلهيرمز

.حالدائرةمحيطعلىللحصول

قطرنصفهونقحيقنق2+أو+ق-حأنأي

المعادلةباستخداممالدائرةمساحةحسابويتما.الدائرة

عشريارقما+بايتكتبأنيمكنكولا.2نق+-م

العشريةالعلامةبعدالأرقامعددزيادةمعولكن،بالضبط

وتشمل+بايمنقريبرقمإلىالوصوليمكنكفإنه

:لبايبالنسبةعليهاالمتعارفالتقريبات

141.3ه!،.64113،.413،!

قيمة3الرقمالقدامىالصينيوناستخدم.تاريخيةنبذة

القدامىالمصريونطور..مدتى0651عاموقرابة+.لباي

التقريب.هذا

عمليةبإجراءالسكندريبطليموسالفلكىقام

كانتالتي+التقريبيةالنسبةقيمةإلىللتوصلحسابية

الكاشيالدينغياثاخترعأنوبعد6141.37تعادل

الميلاديعشرالرابعالقرننهايةفيالعشريةالكسور

التقريبيةالنسبةقيمةإلىللتوصلمحاولاتجرت

للكسورمحدودةأودائريةمتكررةبأعدادسواء،بالضبط

الأمرهذاأنالآنالرياضياتدارسوويعرف.العشرية

)العلوموالمسلمينالعربعندالعلومانظر:.مستحيل

(.الرياضية

الفطرية.نمفالزاويةبمباي.ط،الدرجةأيضا:انظر

وكأنهاتبدوالتيالنجوممنمجموعةالأيراجداشة

ثمانىنحوهذهالأبراجدائرةوتمتد.الأرضيةبالكرةتحيط

لمسارالظاهريةالدائرةجوانبمنجانبكلمندرجات

هذاداخلوالكواكبالقمرويظهر.الأرضحولالشمس

بلوتوكوكبلكن.السماويةالقبةفيسيرهاأثناءالحزام

يقعمسارهمنجزءاإنحيث،المجالهذافياستثناءيعد

الابرا!.دائرةخارج

كلشسعجزءا،عشراثنىإلىالأبراجدائرةوتنقسم

دائرةعلاماتالأقسامهذهعلىويطلق.053بمقدارجزء



211الشماليةالقطبيةالدائرة

الكثيرويشبه.كوكبةباسمعلامةكلوتسمى.الأبراج

الحيوأنات.الكواكبهذهمن

منذالأبراجدائرةفكرةالمنجمونابتكر.تاريخيةنبدة

فىيحدثالذيالتغيرلاحظوافقدعام،00022منأكثر

ذلكمنوعلموا.الفصوللتغيروالمصاحبالنجوممواقع

الشمسفإنالنهار،ضوءفىترىأنللنجومكانإذاأنه

الكواكب،منسلسلةخلالتتحركوكأنهاتبدوسوف

الكواكبهذهوتؤلفشهر.كلجديدابرجاوتدخل

اللأبرا!.دائرة

التغيراتبينعلاقةهناكأنالقدماءاعتقدوقد

على،الوقتذلكففي.الأبراجدائرةوكوكبةالموسمية

برجفيالشمسكانتحينالربيعفصلبدأ،المثالسبيل

فصلبأنشطةمرتبطاالحملأصئبرجوهكذا،.الحمل

المفترضالتأثيرلتفسيرطرقاحينئذالمنجمونوابتكر.الربيع

.الناسحياةعلىالأبرا!لدائرة

قديمةعهودمنذالفضاءفيالأرضموقعتغيروقد

لاتمثلالأبراجتواريخعأصبحت،لذلكونتيجة.للغاية

ومثال،بعينهبرجداخلالشص!فيهتوجدالذيالوقت

برجفي-الأمرحقيقةفي-تقعالتيالشمسأنذلك

ببرجنفسهالتاريخفيمرتبطةتكونمارس23فيالحوت

المنجمينمنالاعظمالقسمفإن،ذلكومع.الحمل

التقليدية.التواريخيستخدمونلايزالون

الطالع.بمالكوكبة،علم،التنجيم:أيضاانظر

ايضاحى(.)رسماللونانظر:الأدار.دا!ة

)حدود(.عدم،الفدكانظر:.البروجدائرة

البياني.الرسمان!:.البيائيةالدائرة

أبواوليفتحللسحرةبريطانىنادالسحرولادا!ة

سحرةالناديأعضاءوغالبيةالسحر.بفنيهتممنلكل

والحواةالسحرةمنالكثيروينتمي،محترفينأشباهأوهواة

.الناديهذاإلىالمشهورينالخداعيةالألعابوممارسي

الأسرارلم".كشفنقبللم"لاالناديوشعار

مفتوحةمنتظمةسحريةامسياتالسحريةالدائرةتقيم

الأعضاءيعقدكما.بلندنالناديدارفىللجمهور

وأعمالآحيلايجربونحيثبالناديأمسبوعيةاجتماعات

السحر.عنمحاضراتوينظمون،جديدةخداعية

الزوارلخداعخاصةمعالمنفسهبالناديوتوجد

وسلما،سحريةمرآةالمعالمتلكوتشمل،وإدهاشهم

والوثائقالكتبمنواسعةمجموعةالمكتبةوتضمخداعيا.

فنفيالإصداراتأحدثجانبإلىالسحر،تاريخعن

منكثيرةنماذجعلىالمتحفيحتويكذلكالسحر.

الما!ي.فىالسحرةيستخدمهاكانالتيوالأدواتالأجهزة

فيوتضم،أم509عامفيالسحريةالدائرةتأسست

العالم.أنحاءجميعمنعضو00251يقاربماعضويتها

أما،العضويةطلبعافا18فوقوالنساءللرجالويحق

فيشرفأعلىفهيالداخليةالسحريةالدائرةعضوية

.النادي

ا!سترشادية(.اطريقة)1الملاحة:انظر.السمتدائر؟

حساب،الكرويالجسمأنظر:.العظمىالدائرة

السمتي(،)المسقطالخريطة(بمالكرويالمثلثاتلرحسابالمثلثات

الأرضية.الكرة

يشكلوهمىخطالجنوبيةالقطبيةالدائرة

الدائرةعلىالنقاطتقعلأنتاركتيكا.الشماليةالحدود

وعلى،366.الجنوبىالعرضخطعلىالجنوبيةالقطبية

الجنوبي.الجغرافيالقطبمنكم2لأ062حواليبعد

ريهيمكا.نتاأ:نظرا

فيهاتبقىمنطقةطرفالجنوبيةالقطبيةالدائرةيحد

تغيبولا.عامكلأكثرأوليومالأفقفوقالشمس

صالطفي،الصيفمنيومأطولفىهناكمطلقاالشمس

خطجنوبالجنوبيالقطبكانوإذأديسمبر.12

نحومنبدلأالبحر،سطحمستوىعلى095العرض

ظاهرةتؤثرلموإذاسطئالبحر،مستوىفوقم00032

الشمسفستبقى،المراقبةعلىمعترضةعوائقأوجوية

وكذلك.بعدهيوما9و.يومأطولقبليوما09ظاهرة

.وبعدهيومأقصرقبلالمدةلنفسالأفقأسفلستبقى

يجريوهميخطالشماليةالقطبيةالدائرة

روسياوشمالوألاسكالكنداالشماليةالأجزأءخلال

خطعلىتقعالتيالنقطكلوإسكندينافيا.الاتحادية

0366عرضخطعلىتقعالشماليةالقطبيةالدائرة

الجغرافي.الشماليالقطبمنكم2!623حواليشمالأ،

فيهاتمكثمنطقةطرفالشماليةالقطيةالدائرةيحد

الشمسولاتغيب.عامكلأكثرأوليومالأفقفوقالشص!

12صاليفىوذلك،الصيفأيامأطولهويومفىمطلقا

فييومأقصرفيمطلقاهناكالشمسلاتشرقكمايونيو.

القطبفىديسمبر.21حواليفيوذلكالشتاء،

يونيو21قبليوما09لمدةالشمسترى،ذاتهالشمالي

أسفلوتبقى.صافيةالسماءكانتإذابعدهايوما9.و

شمسانظر:.وبعدهديسمبر21قبلمماثللوقتالأفق

الليل.منتصف



الكهربائيةالدائرة212

كهربائي،تياريتبعهالذيالمسارالكهريائيةالدائرة

لتعطيكهربائيةدائرةفيالسريانمنللكهرباءلابدحيث

دائرةعلىكهربائيةنبيطةكلوتحتوي.كهربائيةقدرة

الأقل.علىواحدةكهربائية

رئيسية:أجزاءثلاثةعلىالكهربائيةالدائرةتشتمل

نبيطة2-مولد،أوكبطاريةالكهربائيةللطاقةمصدر-ا

ونبي!ةالمصدربينتوصيلة3-،مصباحأوكمحركخرج

كبل.أوكسلكالخرخ!

إلىالكهربائيةغيرالطاقةمننوعبتغييرالمصدريقوم

الكهربائىالمولديقومالمثالسبيلفعلى،كهربائيةطاقة

المصدرويقوم.كهربائيةطاقةإلىالميكانيكيةالطاقةبتغيير

تسببك(د)قكهربائيةدافعةقوةبانتاجالكصبائي

الدافعةالقوةتقاس.الدائرةفىكهربائىتيارسريان

النابخالمارالتيارويقاس،فولتتسمىبوحداتالكهربائية

فيالمنازلإلىالكهرباءتوصلأمبير.تسمىبوحداتعنها

فوأت،042أو022جهدفرقعندالأقطارمنكثير

الأمريكية،المتحدةالولاياتفىالمقننالجهدفرقولكن

فولت.021أو011هوالأخرىالبلدانوبعضوكندا،

خطوطتقومب!!مصدرا،نفسهالكهربىالخرجيعتبرولا

الكهربائيةالقدرةلتوليدمحطةفيمولدإلىبتوصيلهالنقل

المصدر.تعدالتي

تأتىالتىالكهربائيةالطاقةباستخدامالخرجنبيطةتقوم

وينئبالضوءيمدنافالمصباحمفيد،شىءلعملالمصدرمن

كهربائيةمكنسةتشغلميكانيكيةحركةالكهربائيالمحرك

الخرجبنبيطةالمصدرتوصيلمنولابد.المثالسبيلعلى

إلىالمصدرمنينسابأنالكهربائيللتياريتسنىحتى

لاحتىضرورياالعودةمسارويعتبروبالعكس!،النبيطة

حيث،الدائرةفىنقطةأيعندكهربائيةشحناتتتجمع

التيار،سريانيعوقأنشأنهمنللشحناتتجمعأيأن

وظيفتها.تأديةمنالدائرةويمنع

للتحكمكهربائيةدأئرةإلىمختلفةنبائطإضافةيمكن

مثلاكهربائيمصباحدائرةتحتويفقدفيها.المارالتيارفى

بعسهولة.فصلهأوالمصباحلتوصيلكهربائيمفتاحعلى

التيالفجوةتقومالفصلوضعفيالمفتاحيكونفعندما
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قاطعأو)صهيرة(كهربائيبصمامالمنازلفيالمستخدمة

النبيطينهاتينمنواحدكلوتعمل.الكهربائيةالدائرة

فمرور.القوةبالغتياربهامرإذافتفئالدائرةالمفتاحعمل

وقد،الأسلاكتسخينزيادةإلىيؤديالحدعنزائدتيار
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تتكونمركبةدوائر3-تواز،دوائر2-،توالدوائر-ا
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سبيلعلىبطاريتينذيكهربائىمشعلفيالمستخدمة

بالطرفالأولىللبطاريةالموجبالطرفيوصلالمثال
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.لأخرىا

فىتغيرأيلأنمحددةاستخداماتالدوائرولهذه
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ونصف.واحدفولتأيضاهولهماالمحصلالجهدفرق
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.وجوستافأوم.جورجهماألمانيينعالمينبوساطة

كيرتشوف.
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-قبالمعادلةأومقانونعنويعبر.أومتسمىبوحدات

يساويقالجهدفرقأنعلىالقانونهذاينص.مت

خلالهايمرالتيمالمقاومةفىتالتيارضربحاصل
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فولتا.

مجموعتساويتوالدائرةفيالكليةوالمقاومة

إضافةتؤديهذاوعلى.الدائرةفىالنبائطكلمقاومات

ويقللللدائرةالكليةالمقاومةزيادةإلىتوالدائرةإلىنبائط
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.للدائرةالكليةالمقاومة

مجموعأنعلىالأولكيرتشوفقانونينص

يساويمقاوماتدائرةفينقطةأيإلىالداخلةالتيارات
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بنفسالمصادرعبريزدادالجهدفرقفإناخروبتعبيرصفرا.

مثلابدأنافإذا.الخرجنبائطعبربهاينخفضالتيالقيمة

القوةفإن،كهربائيمشعلبطاريتيإحدىقاعدةعند

وأحدبمقداربطاريةكلخلالترتفعالكهربائيةالدافعة

ثلاثةالكليةالزيادةتصبحوبالتالي،بطاريةلكلونصف

فولتاتثلاثةالجهدفرقفىالهبوطمقدارويكون.فولتات

.المصباحخلالتسري
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فتحتوقد.الميلاديعشرالخامسالقرنمنالتسعينيات

وآسيا.أوروبابينالتجاريةالطرلقهذهرحلته
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بهذهالقيامقبلماتأنهإلا،العمليةبهذهالقيامأجل
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وقدم،أم994سبتمبرفيلشبونةإلىداجاماوصلفردا.55

.الهنديالبحراميرلقبومنحه،مكافأةمانويلالملكله

إلىأخرىسفنمجموعةالملكأرسل.حياتهأواخر

التجارعلىالتغلبمنشمكنحتىأم،005لمشةالهند

وقد.هناكالأصليونالبلادأصحابوهمالمسلمينالهنود

ثانيةبرحلةداجاماقامذلكبعد.المرةهذهالبرتغاليوننجح

تحاريةعلاقاتإقامةأجلمن،أم205ممنةالهندإلى

51متنعلىلشبونةمنرحلتهبدأ.بالمنطقةرقعتهاوتومميع

الأبرياءالمسلمينالهنودمنكبيراعدداداجاماقتل،سفينة

الدولرأسعلىالبرتغالأصبحتذلكبعد.وغيرهم

.الهنديالمحيطفيوالبحريةالتجارية

داجامااعتزل،ام305سنةالبرتغالإلىرجوعهبعد

يؤهلهممافيدجيراكونتتعيينهتمام،951سنةوفيالبحر.

وفى،البرتغاليةالقرىمنقريتينفيوالأجورالضرائبلجمع

الهند،فيلهنائباالثالثجونالملكعينه،ام524مشة

نفسها.اسشةفىوماتالهند،صوبداجاماأبحر

الجغرافية.الكشوفأيضا:انظر

215هافليرونجادرادا

الدواجن.بمالدجاجانظر:.الداجئة

أم(.851-)1787مانديهجاكلويداجيير،

للتصويرأبايعد،فرنسيمسرحيديكورومهندسرسام

الداجييري.بالتصويرلوحاتهتسمى،الضوئي

منبالقربباريس-إن-يلزكورمافيداجييرولد

المسرحبتطويروقامماهرا،مسرحيامبدعاأصبح.باريس

الطبيعة،منمشاهدفيهورسم،بباريسالديوراماالمسمى

المشاهدمنمجموعةلتجسيدكتقنيةالضوءمستعملا

هذهتطويرفىرغبتهبهحدتوقد.المتغيرةالوهمية

الذيالفرنسيالعالمنييبس.نجمعالعملإلىالمشاهد

للتصوير.تقنيةأولاخترع

سنةالداجييريالتصويرعمليةداجييراكتشف

.ام837

(.اليوم)معنىالعربأيامانظر:والغبراء.داحس

الداخل.الرحمنعبدانظر:.الرحمنعبد،الداخل

الموحدةالأقاليممنإقليمهاثليونجاردادرا

جزءينإلىوينقسم،الغربىالساحلقربيقعبالهند،

علىويقعهافلىونجاركوجاراتبولايةمحاطوهودادرا

عدديب!.العاصمةهيوسيلفاساماهراشترا.حدود

الموحدالإقليممساحةوتبلغ.نسمة/542138السكان

الذينالأديفاسيمنسكانهمعظمويتكون2.كم4!ا

ودوبلا،،فارليقبيلةمثل،قبائلمجموعةإلىينقسمون

الأقاليمهذهفيالمستعملةاللغاتأما.وكوكنانودوديا

والهندية.وغوجاراتىوبهايلوديبهايليفهي

الإقليملهذاالشرقيةوالشماليةالشرقيةالجنوبيةوالمناطق

فهيالوسطىالمناطقأماالانحدار،شديدةمنحدراتهى

علىهافلىنجارويشتمل.وخصبة،رطبةتربةذاتسهول

)الساج(.التيكشجرةغاباتمنشاسعةمناطق

أهمأما.الأديفاسيأعمالأهممنالزراعةتعد

وفى.والفواكهوالحبوبوالراجيالأرزفهيمنتجاتهم

التخططبسببالخشبمحصولازدادالأخيرةالسنوات

صالعملفرأتيحتوبذلكالتشجير،وخطةالزراعي

الغابة،ويقطون.زراعيةأراضيلايمتلكونالذينللعمال

واسع.نطاقعلىصناعةولاتوجد

التيالمناطقمنجزءاهافليونجاردادراأصبحت

منالثمانينياتخلالبالهندالبرتغالسيطرةتحقكانت

منطقةالوطنيوناسترجعثم،الميلاديعشرالثامنالقرن

الهندداخلأدمجتام619عاموفيام549عامجوا

.الموحدة
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تعيسهمكلفمديرونجارهافليدادراتسييرعلىيشرف

عليهافتسهرالقرويةالشؤونأما.الهنديةالحكومة

انتحاباتنتخبالتي(القروية)الجماعاتالبانتشياتس

ديمقراطيا.

م1691سشةكونهااحتجاجيةفنيةحركةادادقي

بسويسرأ.زيوريخفيوالشعراءالفنانينمنمجموعة

الفسادوأنواعالقديمةالفنيةالمفاهي!الداديونقاوموقد

شعورإثارةحاولواوقد.المجتمعفىقائمةوجدوهاالتي

وعروضهم،العنيفةكتاباتهمخلالمنالجمهور

اغنية.اومعارضهم،اصشعريةاومختاراتهم،الساخرة

أماأ!غ،الباوالتجريدالهزلمنبنوعالداديالفنويتميز

العصاوتعنى،الأصلفرنسيةكلمةفهيداداكلمة

وكأنهاعليهابالركوبالطفليلهوعصاوهيالفرسية

تعنيلأنهامتعمدةبطريقةاختيرتوقد.حصان

التفاهة.

ترستانالفرنسيالشاعرالحركةهذهمؤسسيومن

الألمانىوالشاعراربجينالفرنسيوالرسامتزارا

بعدفيمابالحركةالتحقواالذينالأعضاءأما،بالهوغو

الفرنسيانوالشاعرانبيكابيافرانسيسالفرنسيالرسامفهم

الأصلالألمانيوالرسامبريتونوأندريه،أراغونلويس

دوشاممارسي!!أغرنسىااشساميعدوربماأرنعستماكس

الدادية.الحركةروادأشهرمن

زيوريخ،مجموعةفيعضوادوشاممارسيليكنلم

وخلالأم،139عاممنذالداديةبالروحيعملكانولكنه

س----!-"!!+ة-كابر-!
-؟-!-س،--7!يكامم!*!*-كم"!-ءكأهـ

لم*كاشص،س-ص-س-مح!

وهىسيلافي،ياروزلاتعطسلماذاعوالهدوشاملمارسيلدادينحت

إلىبالإصافةللحرارةوميرانرحاميةقطعة511يضمامعدنيلقمصرسم

اررر.سمكةعظهمسقطعة

أشياءمنتتألفالتيأعمالهأولأنهىقدكان،السنةتلك

بوصفهاعرضتأعمالوهى،الدراجةعجلاتمثلمألوفة

التيالفكرةمنيسخردوشامكانوبذأسك،فنيةأعمالأ

لالعمق.الفنتصف

التشكيلى،التموير؟مارسيلدوشام،أيضا:انظر

ماكس.،أرنستبمجين،أرب

)معته(،وسلمعليهاللهعسلىمحمدانظر:.الأرقمدار

(.والتاريخيةالديية)المعالمالمكرمةمكة

عنها.اللهرضيخديجةالمؤمنينأمدار

والتاريحية(.اسدييةاا3)العاالملكرمةمكة:انظر

بأستراليا،!ميدنيمدينةفيتقعسددليأويرادار

القرنفىأستراليافيبناؤهتمماأفضلتعدماغالباوهي

بينيلونجأرضعلىالمبنىهذاويرتفع،الميلاديالعشرين

الميناء.داخلنتوءاتشكلجزيرةشبهوهيبوينت

ممامتشابكينشراعينهيئةعلىسقفهابناءتملقد

هذهالأوبراداروبإمكانمتميزا.عالمياهندسياعملاجعلها

وقاعاتها،المشاهدينمن006.6منأكثراستيعا!

المعزوفاتمنوكلالموسيقىحفلاتلإقامةمخصصة

والرقص،والمسرحياتالأوبرا،وعروضوالصغيرةالكبيرة

وإقامةالمنفرد،والعزف،والأفلام)الباليه(،الإيقاعي

.والمخاسبات،المعارض

المتشابكينالشراعينهيئةيأخذالذيالسطحويغطي

المعماريالمهندسقاموقد.والمطعمالكبيرتينالصالتين

لدارالأساسيالتصميمبعملأوتزونجويرونالدنماركي

عامفىالاختيارعليهوقعالذيالتصميموهوالأوبرا،

خلالمنقدمتاخر،تصميما233بينمنأم،579

دولية.منافسة

حكوميةدائرةالعملةلسكالبريطانيةالدار

،والأختامالرسميةالعملاتوإعدادتصميمعنمسؤولة

المسؤولهوالماليةووزيربريطانيا.فيوالأوسمةوالميداليات

ومن.السكفىاررئيسلقبويحمل،العملةسكدارعن

الحساباتومراقبالرئيسنائبيتولىالعمليةالوجهة

عددهموالبالغالدارفىالعاملينمجموعةعلىالإشراف

استشارية.لجنةالمسؤولهذاويساعدشخص.الألفنحو

البريطانيةالسكدارإنتاجزادالماضيةعامالمائةخلالوفي

لأ2...حواليإلىالعامفىمليون25منللعملات

يتجاوزالأخرىللدولعملاتمنالدارتنتجهوما.مليون

ا!سشعمراتالدولهذهومنإنتاجها.مجملنصفبكثير

كلعنفضلا،الكومنولثأقطارمنوغيرها،البريطانية
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مديةفيالبريطانيةالسكبدارحقائبفىتوضعالمسكوكةالعملات

عمليةوتشملويلز.بإقليم،ميدجلامورحانمنطقةفيلاتريسانت

.عامكلوالأوسمةالأنواطمنآلا!سكأيضاالدارفىالعملةسك

،والأردنوأيعسلندا،،وبورما،أيرلنداجمهوريةمن

.يروجواوأ

المحيطعدىتقعمغربيةمدينةالييضاءالدار

شمالأ(،م054-03)الدافئةالمعتدلةالمنطقةفىالأطلسي

سطحمستوىعنم()58قدما174ارتفاعهاويبلغ

الزراعيةالمناطقمنبقربهالمديخةموقعويتميزالبحر.

علىساعدمماخربيكة،فىالكبيرةالفوسفاتومناجم

المغربصناعاتثلثيمنأكثرتركيزوعلىنموهاسرعة

والنقلالتجارةفيالهامةمكانتهااحتلالهاوعلىبها،

والصناعة.والخدمات

للصيد،هامميناءبأنهالبيضاءالدارموقعيتميزكذلك

العاليةالأمواجصدتستطجعالتيالكبيرةالحواجزتحميه

-01منالأحيانبعضترتمميالتيالأطلسيللمحيط

بصورة-البيضاءالدارموقعنمويفسركماقدما.35

الأمريكيةللقواتالحربيةالقاعدةتمثلكانتبأنها-جزئية

وبعدها.الثانيةالعالميةالحربخلال

وميناءالمغربمدنأكبرالبيضاءالدارتعتبر.الأهمية

تحارةمن%07حواليبهاويمرإفريقيا،لثممالفيكبيرا

التصنيعمركزالبيضاءالداروتعتبر.الخارجيةالمغرب

صناعةمشاريعتوجدففيها،المغربفيالرئيسي

النسيج،وورشالسكرتكريرومعامل،الصيارات

تعليبومصانعالأحمر،الطوبصناعةوساحات

والمواد،والإسمنت،الجلديةوالسلع،واللحومالأسماك

وطحن،ءلبنااومواد،دنلمعاوا،لورقوا،ئيةلكيمياا

السفن.وإصلاحالقم!

العاصمةالرباطمدينةعلىالبيضاءالدارنفوذويطغى

البيضاءالدارنمتوقدحجمأ.والأقلللمغربالإدارية

إفريقيا.فيالصناعيةالموانئأكبريعتبرصناعيكميناء

الصالحةالطيعيةالموانئقلةبسببسريعاالنموهذاوكان

تستوعبأصبحتبحيث،الأطلسيالمحيطساحلعلى

.المغربفيالتجارةحركةأرباعثلاثةحوالي

تصلالتيالكبيرةبأعماقهالبيضاءالدارميناءيتميز

ممراتهبطولكميزكماعمقا،مناطقهأكثرفيقدما3.إلى

السفنحمولاتتطورتفقدولذلككم،.46تبلغالتى

وهي-ام419عامفىطن02ر...منبهاتفرغالتي

طنمليون5.9إلى-الصناعىالميناءلإنشاءالتاليةالسنة

عامفيطنمليون8.13إلىثمام،649عامفي

رفعاستهدفتالتيالتاليةالخططجانبإلىأم،719

دخولعلىتساعدالتيالتعسهيلاتوإيجادالميناءطاقة

طن.0002001حمولةمنالسفن

حديثةتجهيزاتعلىالبيضاءالدارميناءويحتوي

فرضقبل،ام189عامفيالفرنسيونبناهافسيحةوعنابر

.المغربعلىالفرنسيةالحماية

فهيللبلاد،الاقتصاديةالعاصمةالبيضاءالداروتعتبر

جانبإلىالمغربفىالتأمينصناعةومركزالمصرفيالمركز

البيف!اء.الدارفيالثانيالحسنالملكمسجد

ى
ى،!!.

ء-عس!
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الص!إثمنجيدةلشبكةوتتمئالمدينة.الصناعيةأهميتها

فيالأخرىبالمدنتربطهاالتيالحديديةوالسككالبرية

وبمراكش.الجنوبفيالساحليودالسهلالمغربشمال

للبحثمؤسساتثلاثأصيضاءابالدارويوجد

أضاني،االحسنوجامعة،عامةعلميةومكتبة،العلمي

أ!طنيةاوالكلية،العامةللحرثالحسنيةوالمكتبة

فيهاماوثقافياعلميامركزايجعلهاماوهو،للموسيقى

.المغرب

فصلفيالبيضاءالدارحرارةدرجةتبلغ.السطح

فيحرارتهادرجةتبلغبينما،م2.215)يناير(الشتاء

الأمطارمنكميةعليهازتسقطا.2.252)يوليو(الصيف

الرياحبحسببملم(04)4بوصةأتببلأالشتاح!فصلفي

المحيصأمنقادمةالمغربعلىتهبالتيالعكسيةالغربية

الم!صسيك.وخليجالأطلسي

*7!6*!تر

كل،!"برجمبر

لمالج"--يز؟

*--

!!!-

.---ت

.!--

البيضاءالدارمدينةمنجانب

عامفيالبيضاءالدارالبرتغاليونأنشأ.تاريخيةنبذة

وقد.صغيرةصيدقريةتشغلهكانتموضعفي،أمء57

عامفيمبانيهامعظمدمرشديدلرشالالمدينةتعرضت

البيضاءالداروكانتجديد.منبناؤهافأعيد،أم?7

الأمريكيالرئيسمنكلفيهتقابلالموضئالذيهي

ونستونالإنجليزيالوزرأءورثيسروزفلتفرانكلين

الحربمصيرليقررا،أم439عاممنينايرفيتشرتشل

أم(.459-1)939الثانيةالعالمية

كازابلانكااسمالمدينةعلىالأ!مبانأضجاراأطلقوقد

الأبيضالطلاءبسببالأسبانيةباللغةالأبيضالمسكنأي

بهذامعروفةبعدفيماوصارتلمبانيهايستخدمالذي

ال!سم.

الوقتفيالبيضاءالدارسكانعدديبلغ.السكان

مدنأكبربذلكوهي،سسمة402.93132اشاهن

الحجمكبرحيثمنإفريقيامدنورالعةسكانا،المغرب

.وجوهانسبرجوالإس!ضدريةالقاهرةبعد

التيالمليونيةالمدنأولىمنالبيضاءالداركانتوقد

خلالالرقمهذابلوغهاوكان.الإسلاميبالعالمظهرت

اليضاءالداروسطفىتتجولوهىالأسربعض
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بلغ،ام719عامففى.العشرينالقرنمنالسالغالعقد

نسمة.أ000605عددسكانها

تزيدالبيضاءالدارتكنلمأم،119عامبدايةوفي

تتجاوزلمإذ،ضئيللممكانهاعددصغيرةقريةعلى

المغربيالريفمنإليهاالنزوحلكن،نسمة02و...

إلىوصلوابحيثكبيرةبنسبةلحسكانهاعددزاد

إلىثم،ام059عامفينسمة682).00

ثمأم،759عامفينسمة000.808.1

تعتبروبذلك.8291عامفينسمة2و000/136

منالإسلاميالعالممدنأسرعلحمادسةالبيضاءالدار

فقد،العشرينالقرنفيالسكانيالنموسرعةحيث

تسعينياتخلالمرة5.601سكانهاعددتضاعف

خلالمرة002حجمهاتضاعف!بينما،العشرينالقرن

منالسكانعددزادحيثالميلاديعشرالتاسسعالقرن

نسمة000.02إلىأم،008عامفقطنسمة001

القرن!نالأولالنصفكانكما.ام009عامفي

تضاعفإذالسكانىنموهافتراتأسرعالعشرين

خلالالنمومعدلأضعافعشرةمنأكثرحجمها

)34الميلاديالعشرينالقرنمنالثانيالنصفسنوات

(.مرات3مقابلمرة

7.6%البيضاءللدارالسنويالنمونسبةبلغتوقد

إلىيشيرمماأم،829-1ء9.عاممنالفترةخلال

تقريبا.سنة16كلمرةحجمهاتضاعف

بينعشرةالثانيةالمرتبةفيالبيضاءالدارجاءتوقد

وكانت،أم829عامالإسلاميالعالمفيالمليونيةالمدن

كماأم،089عامالمدنهذهبينالعاشرالمركزتشغل

كلهالعالمفىالمليونيةالمدنبين73ادالمرتبةتشغلكانت

.أم769عام

الحاضرالوقتفيالبيضاءالدارلممكانعددويشكل

العالمفىالمليونيةالمدنسكانعددجملةمن60.2%

المدنسكانعددجملةمن%.72،ونحو،الإسلامي

جملةمن%ا17.0يشكلونحينفىعمومأ،الإسلامية

.المغربلم!كان

بوجودالبيضاءالدارمدينةتت!يز.العمرانيالتخطيط

أما.العاليةوالمبانيالمحلاتيضمحديثأعمالقطاع

وقد.القديمةا!لدينةباسمفيعرفالمدينةمنالقديمالقطاع

الصغير.المزدحمالقديمالحيهذاحولالبيضاءالدارنمت

وقد،السكانالكثيفةالمناطقثانيةفهيالحديثةالمدينةأما

إسكانبغرضالعشرينالقرنمنالعشرينياتفيبنيت

بالمدينة.المتزايدينالسكان

الأكواخضواحيفىالفقراءالسكانمنكثيريعي!ق

البيضاءالدارتضمكما،المدينةوهوامشأطرافعلى

البيف!اءالدارفيالحديثةالعماراتإحدى

البيفاءالدارمطار

وتجمعاتكبيرةمساكنمنهاكلتضممجتمعاتكذلك

تزايدمنالبيضاءالدارمدينةوتعانى.الحديثةالشققمن

وأالقصديرمنالمشيدةالأكواخضواحىسكانعدد

جميعمنإليهاالفقراءالمهاجرينتدفقبسبب،الصفيح

،السكانكثيفةالجبليةالكتلمنوخاصة،المغربأنحاء

بسببالخططينأمامكبيرةصعوباتتضعمشكلةوهي

وانعدامالسكنمستوىحيثمنالضمواحيهذهتدهور

أعدادوجودجانبإلى،الجريمةوانتشارالعامةالمرافق

والمهارةالخبرةتنقصهمالذينالعاطلينالسكانمنكبيرة

والتخصص.

.المغرب:أيضاانظر
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المسن!نرعابةدار022

انرعايةتقدم،سكنيةمؤلسسةالمسنينرصكايةدار

6ءالعمرمنيبلغونممنالمسنينلبعضالطيةوغيرالطبية

تقماتتقريبا،الدوروكل.الخصوصوجهعلىأكثرأوسنة

عائلىحولتوفيرجهدهاقصارىوتبذلمشا.أصغرمرضى

لقاطنيها.مريح

بلدانوبعضالغربفيالمسنينرعايةدورمعظم

تحاول،شركاتتديرهوبعضها.خاصةملكيةذاتالشرق

دلييةجماعاتترعاهالآخروبعضهالمالكيها.الربحتحقيق

المسنينرعايةدوروتخضع.المالكعسبلاتحاولوأهلية

ترخيص،علىالحصولمنهايطلبحيث،القانونلأحكام

هذهتتبعأنهامنللتأكددوريةبصورةعليهاالتفتيشويتم

الصغيرةالتخصصيةالمستشفياتتكونوقد.القوانين

في،المثالسبيلفعلىأيفئا.المسبنلرعايةدوراالخاصة

الخاصةالأمومةمستشفياتبعضتدعى،المتحدةالمملكة

ية.للعاوراد

المسنينرعايةدورأنواع

:الغربفيالمسنينرعايةدورمنأنواعثلاثةهناك

دور3-المتوسطةالرعايةدور2-الماهرةالرعايةدورأ-

لأنواعطبقاتختلفوهي.المراقبةالشخصيةالرعاية

تقدمها.التىالخدماتوأنواع،ترعاهمالذينالمرضى

منأكثرمكثفةخدماتوتقدم.الماهرةالرعايةدور

تقدممثلا،فهي.المسنينرعايةبيوتمنالأخرىالأنواع

،العلاجوبرامجوالدواء،والختبر،،التشخيصخدمات

رعايةعلىقانونياتممرضاتوتشرف،بالأسنانوالعناية

ويقوم.للمؤسسةالطيالمديرلتعليماتطبقا،المر!ى

باستمرار.الدورهذهبزيارةالأطباء

طبيةعنايةالماهرةالرعايةدورفيالمرضىمعظميتطلب

وأخطيرةأمراضمنيعانيفبعضهم،الساعةمدارعلى

بعدالمؤسساتهذهفييبقىالاخروبعضهم،إعاقة

البيت.إلىالعودةقبلإضافياعلاجايتلقونوهم.علاجه

معتحويلاتفاقياتالماهرةالرعايةدورولمعظم

الرعايةومؤسسات،المتوسطةالرعايةودور،المستشفيات

الصحيةحالتهمتسوءالذينفالمرضى.الأخرىالصحية

إلىنقلهميتمالطبيةالعنايةمنالمزيدإلىيحتاجونبحيث

لاولكن،صحتهمتتحس!الذينوهولاء.المستشفى

دارإلىينقلونالتمريضيةالعنايةبعضإلىيحتاجونيزالون

.أخرىصحيةرعايةمؤسسةأو،متولممطةرعاية

الرعايةدورأيضاوتدعى.المتوسطةالرعايةدور

فتقوم،الأساسيةالعنايةخدماتوتقدم،الأساسية

لتقريرللنزلاءالدوريبالفحصالقانونياتالممرضات

دورفىالمرضىمعظمويعاني.يحتاجونهالذيالعلاج

فإنهم،ومدلك،المزمنةالأمراضمنالمتوسطةالرعاية

الرعايةدوربزيارةالأطباءويقوم.طفيفةطبيةعنايةيتطلبون

فيبالعنايةيقمنفإنهنالقانونياتالممرضاتأما،بانتظام

المهامالإداريينأحدشرلىبينماالمتوسطةاشعايةدور

الإدارية.

غيرالخدماتوتقدم.المراقبةالشخصيةالرعايةدور

وجباتوتقديمتحهيزالخدماتهذهوتشمل.الطية

بأنفسهم.العنايةفيوالنساءالرجالومساعدةالنزلاء،

يجدونالذينالنزلاءبمساعدةالهيئةأعضاءيقومفمثلا،

الأنشطةالمؤسساتتنظمكما،ملابسهمارتداءفيصعوبة

الرعايةدورنزلاءمعظمويحتاجأيضا.الاجتماعية

ويزور،روتينيةطبيةفحوصاتإلىالمراقبةالشخصية

الخدماتويدير.فقطالضرورةعندالدورهذهالأطباء

بالمقيمين.العنايةعلىالمشرفينأحدالمقدمة

رعايةداراختيار

المهمفمن،رعايةداراختيارعند.الرعايةنوعية

معللشخصوالنفسيةالطيةالاحتياجاتمنكلمطابقة

المؤسسة.إمكانات

نفسالمسفنالناسكليتطلبلا،المثالسبيلفعلى

رعايةدورعندرأسةكشفتفقد.الطيةالرعايةمنالقدر

فييعيشوننسبياالأصحاءالأشخاصمنعدداأنالمسنين

الدراسةوجدتكما.مكثفةطبيةإمكاناتبهامؤسسات

طبيا،علاجايحتاجونالذينالناسمنكثيراأنأيضا

طبيةخدماتبهاتوجدلا،للمسنينرعايةدورفىيعيشون

كافية.

النفسيةبالاحتياجاتأيضاالدورهذهتفىأنويجب

مازالالرعايةدورفيالناسمعظمإنفيها.للمقيمين

ذلك،ومعما.درجةإلىمنتجةحياةيعيشواأنلمامكانهم

وأالقليلبهاالنوعيةالجودةالمنخفضةالمؤسساتبعضفإن

للمقيمين.نشاطاتبهالاتوجد

اتخاذعلىالنزلاءالمسنينرعايةدورأفضلتشجع

خدمةمنعديدةأنواعفىوالمشاركة،لهمهوايات

الاجتماعية.والنشاطات،المجتمع

بالذنبالعائلاتمنالكثيريشعر.العاطفيةالاثار

معظموفي.للرعايةدارفىالمسنينالأقاربأحدلوضعها

فقط.أخيراحلابوصفهالعملبهذايقبلون،الحالات

الصحيةالشخصمشاكلتتفاقمعندماذلكويفعلون

والمالية،الاجتماعيةالعائلةمواردوتصبححاد.بشكل

.المنزلفيالقريببإبقاءتسمحلابحيثمرهقة

عندماالنفسيالضغطمنالمسنينمنالعديديعاني

المألوفة.غيرالرعايةداربيئةمعالتأقلمعليهميتحتم
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ضغطيؤديقد.الموتقبلالأخيرةالخطوةأنهاويعتبرون

وأحيانا،،الصحيةالمشاكلوزيادة،الاكتئابإلىالانتقال

علىالنفسىالضغطمنللتقليلطرقعدةهناك.الموت

نقلهمقرارفيإشراكهمذلكويشملالمسبن،الأشخاص

تسمحأنويجبالدار.أختياروفي،الرعايةدورلإحدى

فيالشخصيةبأمتعتهمبالاحتفاظللمرضىالمؤسسة

حيثرعايةداراختيارأيضايساعدومما.الجديدةغرفهم

بالمرضى.ومهتمالتدريبجيدطاقمهايكون

المعدنية.العملاتفيهتسكمكانالعملةسكدار

سك-فيالحقفقطللحكومةيكون،البلدانمعظموفى

المعدنية.العملات-صنعأي

العالمفيعملةسكدارأولبأنالمؤرخونيعتقد

التيليديا،فىالميلادقبلالسابعالقرنخلالأسست

المتوسطالبحرحضاراتوكانت.الحاليةتركيافيتقع

تستعمل،والرومانيةاليونانيةالحضاراتفيهابما،القديمة

استعمالانتشرثم،التجارةفيالمعدنيةالعملات

اسياأرجاءمختلففيتدريجياالمعدنيةالعملات

وأوروبا.وإفريقيا

فىالعملةسكدارأسعسواالذينهمالرومانكان

عاممنابتداء،لندنفيالعملةسكواستمر.لندن

فىالعملةسكدأرمقركان.سنةألفمنلأكثرم،086

مبنىإلىنقلتذاكوإذام،181عامحتىلندنبرج

الدارأكملت،أم759عاموفيهيل.تورفىاخر

بمقاطعةلانتريسانتإلىانتقالهاالعملةلسكالبريطانية

.جلامورجانوسط

عهدحتىوكانوابهم،خاصةنقودللعربتكنلم

يغلبنقودايستعملونمروانبنعبدالملكالأمويالخليفة

الأمويالخليفةقام.والفارسىالبيزنطيالطابععليها

السكةبتعريبم496هـ،74عاممروانبنعبدالملك

منعددفىالعملةلضربجديدةإسلاميةدوروإنشاء

وبلادومصروالعراقالشاممنها،الإسلاميالعالمحواضر

فيتدورالعربيةالنقودتعدلمالوقتذلكومنذ.فارس

بأسعارهاترتبطأو،الفارسيةأوالبيزنطيةالنقودفلك

الإصلاحمشعلومصرالعراقمنكلوحملتوأوزانها.

الخليفةعهدفىالأمويةالعاصمةأضاءتهالذيالنقدي

مروأن.بنعبدالملكالأموي

النقودفيالنقصأوبالزيادةكبيرتفاوتحدثوقد

استدعىمما،الإسلاميةالعصورمختلففىالمتداولةالعربية

المتعلقةالفقهيةالقواعدتطبيقعندالتفاوتلهذاحلا

للنقودالتاريخيالتطورعلىوالوقوف،الماليةبالشؤون

هذهإيجادعلىيساعدوقيمتهاوعيارهاوأوزانهاالعربية

لمزيد.المتداولةبالنقودالشرعىالنصابتعيينعندالحلول

والإسلامية،العربيةالعملةسكدارعنالمعلوماتمن

الإسلامية.والنقودالعملاتان!:

بهاويوجدمدنها،وكبرىتنزانياعاصمةالسلامدار

لتنزانياالشرقيالساحلعلىتقع،الشرقيةبإفريقياميناءأهم

078!.2.سكانهاعدديبلغ.الهنديالمحيطبمحاذاة

بهايوجدإذ،للنقلرئيسيامركزاالسلامداروتمثل

طرقعنفضلا،حديديةوسككضخموميناءدوليمطار

بهاويوجدالبلاد،منالأخرىالأجزاءبباقيتربطهارئيسية

وبالمدينة.للبحثومراكزومكتباتمساجد،عدةكذلك

الوطنيوالمتحف،الوطنيالفنورواق،السلامدارجامعة

لتنزانيا.

،السلامداراقتصادفيرئيسيدورالخارجيةوللتجارة

ميناءعبروالمستوردةالمصدرةالموادمنكبيرةكمياتتمرإذ

السجائر،السلامبدارتصنعالتيالمنتجاتبينومن.المدينة

والنسيج.،الكحوليةغيروالمشروبات،والأثاث

مجاورةلجزيرةحاكماكانالذيزنجبارسلطانألسه!

أحتلتثم،ام862سنةتجاريامركزالتكونالعسلامدار

رئيسياتجاريامركزاوجعلتهاام،887سنةالمدينةألمانيا

سنةالمدينةعلىالبريطانيةالقواتاستولتإفريقيا.بشرقي

عاصمةوأصبحت،الأولىالعالميةالحربخلالأم619

تنجانيقاحصلت.ام919سنةالبريطانيةتنجانيقالمنطقة

سنةوفىأم،619سنةبريطانياعنالامحتقلالعلى

تنزانيا.منجزءاأصبحتأم649

،أم649سنةمنذالسلامدارسكانعددازداد

000.087نحوإلىنسمةها.و...منارتفعبحيث

نقلعلىالتنزانيونصوتام،739سنةوفي.نسمة

وكاندودوما،الداخليةالمدينةإلىالسلامدارمنالعاصمة

القرنمنالتسعينياتخلالالنقلهذاكمأنالمنتظرمن

العشرين.

تنزانيا.:أيضاانظر

التىالماليةالمعاملاتفيهاتجريمؤسسةالمقاصةدار

المثالسبيلعلىبينها.الديونلتسويةالمصارفتستخدمها

منجنيها015بمبلغشميكلديه)ي(،مصرفأنافترض

081بمبلغشيكلديه)خ(ومصرف)خ(لمصرفعميل

الشيكيندفعمنفبدلآ)ي(لمصرفعميلمنجنيها

ويتم،المقاصةدارإلىالشيكينالمصرفانيرسل،متفرقين

03)ي(مصرفدفعإذاالحالفيالمصرفيندينتسوية

)خ(.لمصرفجنيها
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تعملكيف

عسةالمقادار

بمبلغشيكلديه)ي(مصر!ألىا!ترص،اشالسميلعلىليمها.الديورأ!سويةالمصارفتستحدمهامؤلسسةالمقاصةدار

دفعمنسدلأ)ي(.لمصر!عميلم!ححيها018بمبلعشيكأ!يه)ح(زمصرصلمصرهـ)ح(عميلم!ح!يفا015

03)ي(دبمصرد!إداالحال!يالمصر!!ديرتسويةويت!ا،المقاصةدارإلىالشي!ص!تالمصر!الىيرسلمتفرق!!الشيكديئ

)ح(.لمصر!حعيها

مصرهـ)ح(سشيك

)ي(مصر!سشيك

،!-!-

-!

-!-!لا
)ح(لمصر!لمجدبالمملع

.المصارفمدفوعاتأيضاتشملالماليةوالمعاملات

وأصرفعملياتعددخفضهوالمقاصةدارمنوالهدف

يعنىالمقاصةدارواستخدام.درجةأقلإلىالمالرأستبادل

منويخصمها،مدفوعاتهتجميعيستطيعمصرفكلأن

مرةالد!المطلوبويصبح،والإيراداتالإيصالات

.المنفردةالماليالتداولعملياتمنبدلأ،واحدة

العالمأنحاءفييختلفالمقاصةنظامأنمنوبالرغم

فيمايحدتتشبهالمتقدمةالبلادمعظمفيفالعملية

العال!افىمقاصةدارأولأنشئتحيث،المتحدةالمملكة

معظما.الميلاديعشرالثامنالقرنمنالسبعينياتفي

المقاصةدارفيأعضاءإنجلترافيالكبيرةالتجاريةالمصارف

أحدفتستخدمعضواليمستالتىالمصارفأما.المصرفية

المصرفبأنهالوكي!يعرفلها.وكيلاالأعضاءالمصارف

بلندنلومباردشعارعفيلندنمقاصةدارتساهم.المراسل

دوليامركزابوصفهالمدنشهرةفيمهمةمساهمة

المالية.للمعاملات

عمليةالماليةالمؤسساتبينالديونمقاصةعمليةوتعد

بسيط:لموقفمثالآونعرض.للغايةودقيقةجدامعقدة

مسحوباأجنيها05قيمتهشيكايعطي)أ(الرجلأ-

)ب(.الغازلشركةللدفع)ح(مصرففيحسابهمن

مصرففيالخاصحسابهافيالشيكالغازشركةتضع

الرئيسيالمركزإشىالشيكيرسل)ي(المصرف)ي(.

المقاصة.دارإلىلتحويله

مصرففيحسابأيضالديها)س(السيدة2-

محللصاح!اجنيها08قيمتهشيكاتعطي)ي(

هذاويحول)خ(.مصمرففيحسابلديه)د(تجاري

إلىلتحويله)خ(للمصرفالرئيسي!زالمرإلىأحشيكا

المقاصة.دار

شيك)ي(مصرفمندوبيعصالمقاصةدارفي3

051بمبلغويطالبه)خ(،المصرفلمندوب)أ(الرجل)ب(

مندوبيسلمنفسهأ!قتاوفي)ب(.لعميلهجنيها

جنيها018بقيمةالشيك)ي(المصرفإلى)خ(المصرف

النهائيالرصيدأنيعنىهذا)د(.لعميلهبالنقودللمطالبة

للمصرفجنيها03بمبلغمدينا)ي(المصرففيهيكون

المبلغ.هذابتحويلالمقاصةداروتقوم)ج(

وأ)د()س(،)ب(،)أ(،حساباتستزيدالمقاصةبعد

أحدهمحسابفييكنلماوإذا.المناسبةلالمبالغتنقص

بذلكيخطرأنيجب،الدينمستحقاتأ!دفعمايكفى

مدةغضونفيوذلكفعلاالنقوداستلمالذيالمصرف

سيقبلأنهالمفترضفمنوإلاالمقاصةدارقبلمنمحددة

الشيك.

إقليم.،لوثيانانظر:.هوبتوندار

إنجليزي.(م7171-761)7مهاالرأ،ريياد

قامإنجازأكبركانالحديد.صناعةميدانفيثورةأحدث

لصهرالنباتيالفحمبدلأعوكافحمامشعمالههوبه

بمصنعهقويةهوائيةتياراتلهاأشرانابنىكماالحديد.

طريقةوطورشروبشاير.فيكولبروكديلفيالحديدي

الرملاستعمالطريقعنوذلكالحديد،لصهرجيدة

ميدلاندزفيبددليداربيولد.الطفاليةالتربةبدلآمن

للعملبريستولإلىانتقللرمنجهامفىالتمرنبعد،الغربية

بمصئللنحاس.



223جيلينجراد

لمعا.(م9818891)3ريموند،دارت

القائلةالفكرةاقترحمنأولكان،أسترالىأنثروبولوجي

بإفريقيا.عاشوااللأوائلايإنسانأجدادبأن

التيالجمجمةبأندارتادعىأم،259سنةفي

كانتمشواتثلاثيبلغلخلوقبتسوانافيبتونجوجدت

الإفريقى.أسترالياإنسانسماهوقد،لإنسان

63طوالعمل.برزبينفيدارتآرثورريموندولد

بجنوبيويتواترزراندالتشرببجامعةلعلمأستاذاعاما

عميدمنصبفيهيشغلكانالذيالمكانوهوإفريقيا،

الطية.المدرسة

التاريخ.قبلماشعوبأيضا:انظر

الرياضفيثقافيةمؤسسةالعزيرعيدالملكدارة

هـ،ا293عامتأسست،السعوديةالعربيةبالمملكة

منوالهدفعبدالعزيز،الملكلذكرىتخليداام729

وجغرافيتهاالسعوديةالعربيةالمملكةتاريخخدمةإنشائها

والمسلمينوتارلإلعرب،خاصةالفكريةوآثارهاوادابها

.نشرهعلىوالعملالإسلاميجمإلتراثوكذلك،عامة

خطةووضع،العلميالبحثحركةبدعمالدأرةوتقوم

معالتنسيقوكذلك،والتراثيةالفكريةوالدراساتللبحوث

الفكريةوالدراساتالعلمىالمحثحركةتدعمعبدالعزيزالللكدارة

السعودية.!طوالتراثية

والبحوثالمعلوماتتبادلمجالفيالبحوثمراكز

الملكجائزةباسمجائزةالدارةورصدت.والوثائق

.الدارةأغراضمعيتفقكتابلأحسنتمنحعبدالعزيز

عنألفماكلوتحقيقبجفودرسالدارةتقوم

الأجنبيةاللغاتفيوالإسلامىالعربىوالعالمالمملكة

ما739هـ،ا3!3عاموفى.العربيةاللغةإلىبالإضافة

العربي،وفرعهللوثائقالدولىالمجلسإلىالدارةانضمت

والثقافةللتربيةالعالميةالمنظمةإنشائهفكرةتبنتالذي

فىالمملكةتمثلذلكبعدوأصبحت)اليونسكو(والعلوم

كما.للوثائقالدوليوالمجلصاللإقليميالفرعاجتماعات

العلميةوالهيئاتللمراكزالعامةالأمانةفىعضواأصبحت

عضواوأصبحت.العربيةوالجزيرةالخليجبدراساتالمهتمة

.أم849هـ،ا404عامالعربالمؤرخيناتحادفى

وأنشطها،الدارةأقسامأهممنللوثائقالوطنيوالمركز

عامأنشئوقد،والدارسينللباحثينخدماتهويوفر

عربية،وثيقة00032نحووبالمركز.ام769هـ،ا693

وثيقة،000/5بنحوتقدرالتركيةالوثائقمنومجموعة

الوثائقمنوعدد،الإنجليزيةباللغةوثيقة00.65و.

نحوعددهايبلغوالألمانيةوالفارسيةالهولنديةباللغات

الوثائقوصيانةبحفظخاصقسموبالمركز.وثيقة.0003

.والخطوطات

الفنيةواللوحاتالخرائطجانبإلىالدارةتحتفظ

الأسلحةمنبمجموعةالتذكاريةالضوئيةوالصور

الأشياءوبعض،ومعدنيةورقيةوعملاتالنادرةوالساعات

فيالقاعةواجهةوفيعبدالعزيز.الملكتخصكانتالتي

الإمامبينتمالذيالدرعيةميثاقعليهكتبمجسمالمدخل

محمدوالشيخ-السعوديةالأسرةجد-سعودبنمحمد

هـ.ا581عامعبدالوهابابن

الإسلامية.انحطوطاتبمانحطوطةأيضا:انظر

بأستراليا،سدأكبردارتماوثلد.سددارثماوت،

مايتا-مايتانهرعلىويقعوالصخورالتربةعلىيحتوي

سعته4وتبلغام08ارتفاعهيبلغفكتوريا،شرقيشمال

بمياههيومبحيرةالسدهذايزود.مكعبمتربلا!ن

مراقبةعلىالعليامورايجهازويساعد،إضافية

فيالملوحةنسبةتقليصفيدورايؤديكما،الفيضانات

بناؤهكلف.الكهربائيةبالطاقةفكتورياويزودموراينهر

.ام779عامبناؤهتموقدأستراليدولارمليون911

الغربية،البنغالدولايةالصيفيةالعاصمةدار!جيليئج

سكانهاعدديبلغدارجيليئ.لمنطقةالإداريوالمركز

قربالهندشرقيكلكتاشمالتقع.نسمة.30657



ولبملسبرا،رغىدا224

منمأخوددارجيلينجكلمةوأصل.نيبالمعالحدود

مكانوتعنيانلينجدورجيهما،التيبتلغةفيكلمتين

الصواعق.

علىالواقعةالمصاطبمنمجموعةفوقالمدينةتقع

لنحووترتفعللهملايا.السفحيةالتلالمنسلسلة!ن

للمدينةالارتفاعهذاويهصيءس!إلبحر،عنم061.2

درجاتبمستوىالسنةمدارعلىولطفامعتدلآمناخا

إلىينايرشهرفيمئويةدرجاتأربعبينماتتراوححرارة

سنويمعدلالمدينةعلىويسقطيوليو،شهرفيأ!م7

وتسقط.سم)00.3منأكثريبلغالأمطار،منعال

بينماخاصة،الصيففصلفىالأمطارتلكمعظم

والغيومالسديميغلقعندماوسبتمبريونيوشهري

الذينالسكانيتفادىبها.المحيطةوالمناطقدارجيلينج

الحرارةدرجةارتفاعالمنخفضةالهنديةبالمناطقيقطنون

خلالدأرجيلينجفيالفندقيةالمنتجعاتأحدفيبالإقامة

الشتاءفصلأشهرخلالفيأماوأكتوبر.سسبتمبرشهري

بمناظردارجيلينجعإلىيتوجهونالذينالزوارفيتمتعالجافة

.بالثلوجمكسوةوقممخضراءوديانفىمتمثلةخلابة

يمكنكما،المدينةمنكنتشنغونغاجبلمشاهدةويمكن

المدينة.خارجمنمباشرةإيفرستجبلمشاهدة

التلالمنحدراتعلىالشهيردارجيلينجشايينمو

صاعدةصغيرةضيقةحديديةسكةوتتجه.المدينةقرب

الشايمزارعبينالمنحدراتإلىالسهولمنالمدينةإلى

كبيرةمساحةخصصتوقد)الساج(.التيكوغابات

المدينةوتضم.الطلقالهواءفىتجاريةشرقيةسوقتشغلها

وقدام629سنةاسمستالتيالشماليةالبنغالجامعة

البنغاللإقليمصيفيةعاصمةدارجيلينجالبريطانيوناتخذ

.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلال

رسام.(-م2191)وللملسيرا،رغيدا

بجائزةفاز،الواقعيةبلوحاتهخاصةعرف،أسترالي

.مراتثمانيالأرشيبولد

،اللوحاتمنمجموعةبرسمالأستراليةالحكومةكلفته

أصبح.أم459سنةالثانيةإليزابيثلل!لكةصورةبينهامن

،للحربالرس!الرسامالثانيةالعالميةالحربخلالدارغي

ألكسندروليمولد.الأستراليةالعسكريةللقواتالمرافق

الرسماحترفوقد،كمدرستدريبهوتلقى،بملبورندارغي

الوطنيللرواقالفنيةالمدرسةإدارةتقلد.ام369سنة

.أم539سنةإلىأم469سنةمنالفكتوري

بوأ.(م99ء-819هـ،583-603)رقطئيااللى

بنمسعودبنمهديبنأحمدبنعمربنعلىالحسن

شسيخالمجود،الحافظالإمام،البغداديديناربنالنعمان

ببغداد.القطندارمحلةأهلمن.المحدثالمقرئ،الإسلام

بنويحيى،البغويالقاسمأبيمنصبيوهوسمع

بكروأبيداود،أبىبنبكروأبيصاعد،بنمحمد

العباسوأبي،المحامليإسماعيلبنوالحسين،النيسابوري

عنهوحدث،وغيرهمالصفار،وإسماعيل،عقدةابن

والحافظ،الحاكمأبوعبداللهالحافظ،منهمخلق

وأبوبكر،الأصبهانينعيموأبو،الرازيوتمام،عبدالغنى

أبوحامدوالفقيه،السلميوأبوعبدالرحمن،البرقاني

وحمزة،الطبريأبوالطبوالقاضي،الإسفرايينى

وغيرهم.،السهمى

ابنمنوسمعومصر،الشامإلىكهولتهفيارتحل

كثير.كانوخلق،الذهليالطاهروأبي،النيسابوريحيويه

وطرقها،القراءاتفيمتقدما،ورجالهالحديثبعللعارفا

وأيام،والمغازيوالاختلاف،الفقهفيالمشاركةوقوة

ذلك.وغير،الناس

كلاماالناسأحسن:الأزديعبدالغنيالحافظقال

وقته،فيالمدينىابن:ثلاثةعل!اللهرسولحديخطعلى

صنف.وقتهفيوالدارقطني،وقتهفيهارونبنوموسى

أبرزهامنمصنفا،08منأكثرمصنفاتهبلغتحتىالكثير

وانحتلفالمؤتلف،والغرائبالأفرادبموالسننالعللكتابه

علىالإلزاماتبموالمتروكونالضعفاءبمالرجالأسماءفى

هـ385سنةاللهرحمهتوفى.ومسلمالبخاريصحيحي

معروفقبرمنقريبأالديربابمقبرةفىبغدادفيودفن

الكرخي.

كاريكاتيررسامأم(.629-)1876ددع،دارلنج

أعمالهكانت.الصحفيةالافتتاحياتفىتخصصأمريكى

العشرينالقرنمنالثلاثينياتفىالعطمالكسادخلال

.د.فرانكلينالرئيسوضعهاالتىالإنقاذبرامجمنتسخر

بمشكلةشديدااهتماماكذلكدارلنجاهتم.روزفلت

منمجموعةخصصوقد.الطيعيةالمواردعلىالحفاظ

الحياةيهددونالذينأولئكلانتقادالكاريكاتيريةرسومه

للرسمبوليتزرجائزةعلىدارلنجحصل،الطبيعية

.ام439سنةثمام429سنةالكاريكاتيري

بميتشيجان.نوروودفىدارلنجنوروودجيولد

وقد،بلويتبكليةطالباكانعندمادنغباسمولقب

سنةسيتيسايوكسلصحيفةكاريكاتيريارساماأصبح

ومن.أم609سنةريجسترموانبديوالتحقام109

كانتام949سنةفيتقاعدأنإلىام179سنة

بعدفيماتربيونهيرالدسميتوالتيتربيوننيويورك

اولاياتعبرالصحفعلىالكاريكاتيريةرسوماتهتوزع



عملأم،39وهام349عاصيوفي.الأمريكيةالمتحدة

المتحدةبالولاياتالبيولوجيةالمعاينةلمكتبرئيسا

لأمريكية.ا

أستراليا،أنهارأطولداردنجنهريعد.دهردارلئج،

منأكثرويغطيكم2؟074امتدادعلىيجري

الكبرىالسلسلةمنوينبع،اليابسةمن2كم000.065

فىويجريامشراليا،شرقيكوينزلاند،بولايةالفاصلة

ويصبويلز.نيوساوثولايةعبرالغربىالجنوبيالاتجاه

يصبالذيموراينهرفيونتورثمدينةقربالنهر

الشتاءفصلفيجافادارلنجنهرويكون،الهنديبالمحيط

مصدرالموراييصبحولكنه،مجراهمنالأكبرالجزءفي

الصيف.فصلفيللمياهمهما

أمتدادعلىمنبعهم!يجريأسترالياأنهارأطولدارلنجنهر

.مورايبنهريلتقىحيثونتورثإلىكم0.742

دارلنجنهراستخدمالميلاديالتاسئكلشرالقرنخلال

النهرويعدوالبواخر.البضائعنقللمراكبمهمامائيامجرى

الزراعية.والمحصولاتللمواشيرئيسيامائيامصدراالان

مدينةأكبرويعدمحدية،حكومةذوإقديمدارليئجتون

تم.نسمة007.69لممكانهاعددبإنجلترا.درهامبمقاطعة

جنوبيكم27نحوبعدعلىسكيرننهرعلىالمدينة

علىتشتملإذصناعيا،مركزادارلينجتونوتعد.درهام

ومصابوالنسيجوالفولاذ،الهندسيةالأعمالمصانع

بخاريمحركأولبالمنطقةويوجد.الكهربائيةالأدوات

ودارلينجتون،لستوكتونالحديديةالسككفوقيتنقلكان

محطةبمتحفبهالاحتفاظوتم،!حتيفنسونجورجابتكره

الشمالية.للطريقالحديديةالسكة

أخلاتيتانونوالهئدوسيةالبوديةالدارما

هاتينمنولكل،والهندوسيةالبوذيةفيوعقائدي

بها.الخاصةالدارماالعقيدبن

أسسالذيبوذاتعاليمفي،البوذيةفىالدارماتنعكس

اليومية،الحياةفيالبوذيةمبادئوتتحكم.العقيدةهذه

225سيوردكليرنسدارو،

حلقةالحياةبأنبوذاقالوقد.الخلاصطريقوتبين

باتباعإنهوقالجديد،منوالولادةالموتمنمستمرة

والطريق،الوسطالطريقالمسماةللحياةالبوذيةالطرق

ويبلغالألمعلىيتغلبأنالمرءيستطع،النبيلالثماني

أتباعجمعوقد.والسعادةالسلاممنحالةوهيالنيرفانا،

ترل!يتيكا.المسمىالكتابفيومعتقداتهتعاليمهبوذا

الواجباتقواعدالدارماتؤسس،الهندولمميةوفي

الدارمامعتقداتوتبين،الناسلكلالأخلاقىوالسلوك

التيالرئيسيةالأربعالطقاتمسؤولياتأيضاالهندوسية

تدعى:كتاباتالمبادئهذهوتشرح.الهنديالمجتمعتؤلف

الدارما.وتفاسيرالدارماحكم

الهندوسية.؟البوذية،بوذا:أيضاانظر

-797هـ،552-181)محمدأبو،الدارمي

بهرامبنالفضلبنعبدالرحمنبنعبداللهم(.986

الإمام،الحافظ،السمرقنديأبومحمد،،التميمي،الدارمي

وصنف،الأقاليمطوف،الأعلامأحدالمحدثالمفسرالعالم

التصانيف.

وروىوغيرهما،،هارونبنويزيد،عونابنعنروى

وغيرهم.،زرعةبووأ،والترمذي،ودبوداوأ،مسلم:عنه

الموصوفينوأحد،الحديثطلبفيالرحالينأحدكان

حفظممنالدينفيالورعأهلمن،والإتقانبالحفظ

ودعا،ببلدهالسنةواظهر،وحدثوصنف،وتفقه،وجمع

علىاستقضيزاهدا،ورعا،صادقا،،ثقةكانإليها.

وقضى،يقلدهحتىعليهالسلطانفألح،فأبىسمرقند

فاضلاعاملاوكان،فأعفياستعفىثم،واحدةقضية

الجامع.التفسيربمالمسند؟:تصانيفهمنفقيها.

ام(.389-)1857سيوردكليرنسدارو،

ذكياكان.العشرينالقرنبدايةفيأمريكيمحامأشهر

فيكمحامبارزةعالميةشهرةعلىحصلوفصيحا.

الجنائية.القضايا

درس.يونجستاونقربأوهايوفيبكنسمانداروولد

مهنةممارسةفيوبدأميتشيجانبجامعةسنةلمدةالقانون

إلىداروانتقل.ام088سنةبدايةفيبأوهايوالقانون

المدينةبهذهمحامياعملحيثام،887سنةشيكاغو

الغربية.بشيكاغومحاميااشتغلكمابعد.فيما

منينآخصومو!يندبس.ف.يوجينعندافع

اعتقالهمإثرعلىالحديديةللسككالأمريكيالاتحاد

،ام498لسنةالبلمان!سياراتلإضرابتأييدهمبسبب

ذلكبسببداروأصبحوقد.البريديالتوزيععطلوالذي

سنةمنإلينوينواببمجلسعمل.النقاباتعنمدافعا
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دارورحلأم119سنةوفي.ام509سنةإلى3.91

مكنمارا،جيمسوجونعنللدفاعأنجلوسلوسإلى

بلوسالتايمزمبنىبنسف!اتهما،نقابةوزعيماأخوانوهما

منوتمكنالأخوينعنللدفاعالقضاءأمامترافع.أنجلوس

محتملاكانوالذي،بالإعدامعليهماالحكممنإنقاذهما

الأبد.إلىالنقابىالاتحادتأييدفقدأنهإلاحقهما،في

الحالاتفيالتخصصوبدأشيكاغوإلىداروعاد

فيالدفاعحاولعندمامشة07نحوعمرهكان.الجنائية

ناثانعندارودايخعام،!42سنةففي.مثيرتينقضيتين

اعترفاأنبعد،إ.لويبوريتشارد.جليوبولد.ف

41العمرمنالبالغفرانكسلبوبيوقتلهماباختطافهما

استعملوقد،كاملةجريمةلارتكابمحاولته!افيسنة

الطبتشخيصاتعلى)تعتمدطبنفسيةحججادارو

البالولويب،سنة91البالغليوبولدبأنليبرز(النفسي

داروهدفوكانعقلىمرضمنيعانيانكانا،سنةأ8

العقابوهوبالإعدامعليهماالحكمالشابينتجنيبهو

منكلعلىالحكمتموقد.بشدةيعارضهكانالذي

99إلىبالإضافةالحياةمدىبالسجنولويبطليوبولد

واسعانتباهلفتفيداروساهمأم،259سنةفي

دافع،القضيةهذهفي.بتنيسيدايتونفيسكوبسلقضية

نظريةتدريسفيسكوبس.توماسجونحقعندارو

حكومية.بمدرسةالتطور

.(م2881-9081)روبرترلزتشا،رويندا

الطهبيعة،علومدراسةعلىعكفبريطانيوعالمباحث

وكاناشتهر.وبهاوالارتقاءالنشوءبنظريةاسمهواقترن

قدوحيواناتنباتاتمنالحيةالأنواعكلإنيقولداروين

منالملايينخلالمشتركةأصولمنتدريجياتطورت

عليها.مرتالتيالسنين

الأنواعأصلكتابهفينظرياتهداروينعرض

أدلةاعتبرهمابعضداروينجمعوكذلكأم(.)985

عنحدثالتطوربأنأفادكماالتطور،عننظريتهلتأييد

الانتخابانظر:.الطبيعيالانتخابسماهاعمليةطريق

الطبيعي.

الذينلكلعطمةصدماتدارويننظرياتأحدثت

يؤمنونومازالوا،،الناسكانإذ،عصرهفييعيشونكانوا

مستقلةبطريقةالحيةالكائناتمننوعكلخلققداللهبأن

أثارقدالأنواعأصلعليهيطلقالذيوكتابهغيرها.عن

فيتشككآراءمنعليهاشحتمللماالفعلردودبعض

هذهأحدثتفقدآخرجانبومن.السماويةالعقائد

ودرأسته.الأحياءعلمفيحركةالنظرية

ولد.داروينحياة

شروزبريفيداروين

للأحدحفيداوكانلمانجلترا

كانواالذينالمعروفيناللأطباء

الطبيعةعلومفييبحتون

داروين.إرازموسوهو

له!مبققدالجدهذاوكان

التطورعنبنظريةتقدمأن

داروينروبرتتثارلزمنالتسعينياتخلالفي

وفيعشر.الثامنالقرن

ماكثيراكانصبيا،تشارلزفيهاكانالتيالفترةخلال

مسمععلىتناقشوهيجدهنظرياتإلىالحفيديستمع

كما،أدنبرهجامعةفيالطبداروينتشارلزدرس

درجةنالحيثكمبردججامعةفياللاهوتدرس

عامومنذ.ام831عامالجامعةهذهمنأ!ريوساسكاا

الطبيعةالعلومفيباحثاعملم،1836عامحتىأم831

علىتعملكانتالتيالطبيعيةالعلومبعثاتإحدىمع

منكثيرحولالسفينةوطافت.بيجلالبريطانيةالسفنية

النباتاتمنكثيرايدرسداروينوكان،العالمبلاد

السفينة.ذهبتحيثماوالحيوانات

لبعضالأحافيربعضالجنوبيةأمريكافيداروينوجد

الأنواعكبيرحدإلىتشبهكانتالتيالمنقرضةالحيوانات

لاحظالهادئالمحيطفيجلاباجوسجزروفي.الحدتحة

إلىتنتميالتيوالحيواناتالنباتاتبينكبيرةاختلافات

داروينوجمع.الجنوبيةأمريكافينفسهالعامالنوع

فيلدراستهاالأعضاءعيناتمنوغيرهاالأحافير

المستقبل.

.لندنفيواستقرأم836عامإنجلتراإلىداروينعاد

التجاربويجري،العيناتيدرسحياتهبقيةوقضى

ر!كمنآراءمضولم!أجضجحولالملاحظاتويكتب

البداية:فيألفهاالتىكتبهبينمنوكان.الدراسات

كتبكماام(،)842الفحمطبقاتوتوزيعتركيب

ظهرعلىأبحاثهيجريكانعندماابحاثهحوليوميات

بيجل.السفينة

العيناتعلىدراساتداروينأجرى.دارويننظريات

السفينةظهرعلىالبحريةرحلتهمنأحضرهاالتي

الحيوانمنالحديثةالأنواعبأنذلكبعدزعموقد.""بيجل

وسجل.سابقةقليلةأنواعمنونشأتتطورتقدوالنبات

لاجتماعمرةلأولقدمهامذكراتفيعلميةأدلةظنهما

نظرياتالبحثعنوانوكانأم858عامفىعقدعلمي

التطور.عن
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لاالحالاتمعظمفيفإنه،داروينرأىماوحمسب

لكلإذتماما،متشابهينالأنواعأعضاءمنعضوانيوجد

هذهومعظم،السماتفيمستقلتكوينعضويكائن

المزارعينأنإلىداروينوأشار.موروثةوالمميزاتالسمات

المشتركةبجهودهمأنتجواقدالبساتينفييعملونالذين

الانتخابطريقعنوالحيواناتالنباتاتمنخاصةأنواعا

ومميزاتمعماتلهاعضويةلكائناتالمهجنوالتوليد

مماثلةعمليةبأنيرىداروينوكان.الناسيريدهاخاصة

وأطلق.الطبيعةفيمستمربشكلحدثتقدالانتخابمن

بقاءأوالطبيعيالانتخابالعمليةهذهعلىداروين

الأعملح.

أخرىأجيالآتنتجالحيةالكائناتأنداروينأوضح

لاالأر!ه!وأنبعض،محلبعضهاليحلمشتركةكثيرة

ولذلك،الكائناتهذهكلحياةأعباءتتحملنتستطحبن

مثلالضرورياتعلىالحصولفيتتنافسأنعليهافإن

دائماتتعرضحياتهافإنذلكإلىوبالإضافةوالمقر.الطعام

غيرطقسأوافتراسهاعلىتعي!أخرىحيواناتلتهديد

.أخرىبيئيةظروفأيأومؤات

سماتلهاالأنواعأفرادبعضبأنداروينوذكر

أخرىأنوأعوهناكالبقاء.أجلمنصراعهافيتساعدها

احتمالفإنولذلكالمميزاتهذهبمثلتتمتعلا

المتولحمطوفي.الأولىمنأقليصبحالحياةفياستمرارها

،أطوللفترةتعيشمؤاتيةمميزاتلهاالتيالكائناتفإن

أنهاإلىإضافة،الأخرىمنأكثرأجيالآتلدأنهاكما

فيوتموت.المؤاتيةالمميزاتهذهالقادمةأجيالهاتورث

وفي.المؤاتيةغيرالسماتذاتالكائناتالأمراخر

بعضفإن،متغايرةعصوروفي،مختلفةأخرىأماكن

ا!متمرارعلىيعينهاماتجدقدالحيةالكائناتهذه

فإنالكيفيةهذهوبمثل.ويزوليفنىوبعضهاحياتها،

أنواعابالتدريجوتصبحتظهرالكائناتمنمختلفةأنواغا

غيرها.عنمنفصلة

مناقشةحدةمنتزيدكانتكتبعدةداروينألف

الإنسانأصلالكتبهذهبينومنالتطور.عنن!رياته

عنالتعبيرأم(؟)871بالجنسيتعلقفيماوالانتخاب

ام(.)872والحيوانالرجلعندالانفعالات

اختلافاتالتطورعندارويناراءأثارتأوروباوفي

النصارىالدينورجالالحياةعلمدارسيبينحادة

عنآراءهشمديدبغضبانتقدوافإنهمولذلك.وغيرهم

مثلالبريطانيينمنالعلومرجالبعضولكنالتطور.

أعمالأيدوأوالاسرسلوألفرد،هكسلىهنريتوماس

النهايةفىقبلتالاخرىالجماعاتبعضأنكما،داروين

ته.نظريا

علمفيالباحثينبعضوالآرأءالنظرياتهذهأمدت

الحيةالكائناتأصولعنمختلفةبتصوراتالحياة

الختلفة.الحياةأنوأعبنوالعلاقات

طريقعنالتطورحولدأرويننظريةأوجدت

فىوخاصةالأحياء،علمفيدراساتالطبيعيالانتخاب

وخلال.المقارنالتشريحوعلمالأحافير(،)أيالإحاثةعلم

استخدمتالميلاديالعشرينالقرنمنالأولالنصف

لنظرياتبراهينالمتطورالأحياءوعلمالجينيةالاكتشافات

مهم.غيرشيئاالطبيعيالانتخابتعتبركانقالتيالتطور

،أم459سنةالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدولكن

فينفوذذاتأخرىمرةدارويننظرياتأصبحت

يسمىماكثيراالذي(التطوريالأحياء)علمالبيولوجيا،

توضيحاالحديثةالداروينيةقدمتوقد.الحديثةبالداروينية

المعستقلة،الأنواعداخلللاختلافاتالجينيللأصل

الستينياتبدايةومنذ.الأنواعبهاتشكلتالتيوللطريقة

الأحياءعلمفىالاكتشافاتاستخدمتالعشرينالقرنفي

المضادةالنظرياتلتأييد)الأحافير(الإحاثةوعلم،الجزجي

الذينالبيولوجيينمنعددهناكالتطور.عنداروينلنظرية

فيالجديدةالداروينيةللنظريةالأساسيالمبدأيرفضون

الحديثةدارويننظرياتزالتوما.الغربأنحاءبعض

فيالمعاصرةالبيولوجيةالدراساتلأكثرأسالمماالانحتى

العالم.بلادمنكثيرفيمعارضةمنتجدهمارغمالغرب

فقد،الدينيةالأفكارفىقويأثرداروينلنظريةكان

كثيرعارضوقد،السماويةالأديانلكافةمخالفةكانت

تتعارضلأنهابالتطورالخاصةالاراءتلكالأديانرجالمن

نظريةبأنمفلاالنصارىوينادي.الدينيةمإلمعتقدات

.الحياةخلقعنالمقدسالكتابقصةمعتتفقلاالتطور

أشياءفيالحيواناتيشبهونالبشربانداروينويذكر

أمرقرداكانبوصفهالإنسانإلىالنظرأنشكولا.كثيرة

والأخلاقية.الاجتماعيةالجوانبفيالخطورةبالغ

ارائهملدعمالنظريةتلكاستغلواالكتاببعض!

ماركسكارلالألمانيقارنفقد.المجتمعحولالخاصة

الكفاحمعالعضويةالكائناتبينالبقاءأجلمنالكفاح

الاجتماعية.الطبقاتبينالسيا!ميةالسيطرةأجلمن

الانتخابفكرةعلىآخرونوباحثونكتابواعتمد

الراقيالإنسانيالعنصرتطورمفهوميبرروالكيالطبيعي

عرفواالذينالدارسينبعضواستخدم.البشريللجنعي!

الفكرةلتأييدأفكارداروينالاجتماعيينالداروينيينباسم

الجماعاتوعلى،مجتمعأيفيالناسعلىبأنتقولالتي

كانت.حيث!االبقاءعلىتتنافسأن

العلميالتفكيرحركةبعثفيكبيردورلداروينكان

نظريتهبسببالميلاديعشرالتاسعالقرنفيأوروبافي
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الغربي!تالباحثينبعضبنكبيرارواجاآراؤهولقيت،هذه

معارضةلقيتهذهوأفكارهنظرياتهأنإلا،الغربيينوغير

كبارعلماءبتفنيدهاقامحيثالإسلامىالفكرفىشديدة

.متخصصونوأساتذة

قردالإنسانأصلإن:النظريةبقولتحديدايتعلقففيما

التطوراتكلأنتفترضالنظريةلأن.مرفوضأمرفهو

عزالخالقوتنكروحدهاالمصادفةبفعلهيإنماحدثتالتي

لأنهاإليهتدعوماإثباتعلىالقدرةتملكلاهيثموجل،

يمكنولاالسنينبملايينتقدرجدابعيدةأزمنةعلىتحيل

ذلك.بصحةالجزم

تعالىاللهأنلحقيقةمخالفكلهذلكأنيرىوالمسلم

قداللهوأنطين،منالإنسانخلقأصلوأنالخالقهو

خلقممنكثيرعلىوفضلهصورتهوأحسنوكرمهخلقه

الإنسانخلقلموضوعالكريمالقرآنعرضوقدتفضيلا،

أحسنالذي):تعالىقولهذلكومنالمواضعمنكثيرفي

مننسلهجعلنمطينمنالإنسانخلقوبدأخلقهشيءكل

خل!):وقوله7-8.:السحدة!مهينماءمنسلالة

صوركم!فأحسنوصوركمبالحقوالأرضالسموات

نمنطفهمنثمترابمنخلقكمالذيهو):وقوله3.التغاب!:

شيوخاللكونوانمأشدكمللبلغواثمطفلايخرجكمثمعلقةمن

ولعلكممسمىأجلاولتبلغواقبلمنيتوفىمنومنكم

أحسنفيالإنسانخلقنالقد):وقوله.67غافر:!تعقلون

عليهاالناسفطرالتياللهفطرة):وقوله.4:الفلى!تقويم

أشهدتهمما):تعالىوتوله3..:الروم!اللهلخلقلبديللا

متخذكنتوماأنفسهمخلىولاوالأرضالسمواتخلق

.15:الكهىعضدا!المضلين

نأعدىيقوماعتقادالاجدماعيةالداروينية

وأنالبقاء،أجلمنشنافسونألمجتمعداخلالأفراد

يصبحونوالسلالاتوالمجموعاتالأفرادمنالمتفوقين

وتطبق(.للأقوىالبقاءمفهوم)أصلوثراءنفوذذوي

النشوءفىداروينتشارلزنظرياتالاجتماعيةالداروينية

المجتمع.تطورعلى

فينظرياتهبنشر-بريطانيعالموهو-داروينقاموقد

النشوءانظر:.الأنواعأصلكتابهفىأم985عام

والارتقاء.

نشأتوالحيواناتالنباتاتكلأنداروينيعتقد

المشتركين،الأسلافمنقليلعددمنطبيعيا()تطورت

وهو،طبيعيانتخابطريقعنحدثقدالنشوءأنويرى

معأفضلبشكلتتكيفالتيالحيةالكائناتتجعلعملية

للبقاءقويبشكلالمرجحةهى،تعي!فيهالذيالمحيط

مثلها.حيواناتوإنتاخ!

الطبيعىالانتخابفكرةالاجتماعيةالدأروينيةوتطبق

المكتسباتفيالفروقلتفسيرمحاولةفيالمجتيم،على

الأفرادعلىفإن،للنظريةووفقا.الناسبينوالثروة

وترجحالبقاء.أجلمنبينهمفيماالتنافسوالمجموعات

الأكثرالمجتيمأفرادبقاءالطبيعيالانتخابأس!

،المجموعاتأوالأفرادوهؤلاء.وملاءمةاستعدادا

ذلكفيتفشلبينما،الاجتماعيةالبيئةمعيتكيفون

منها.الملائمةغيرالأنواع

الذينالأفرادأنالاجتماعيونالداروينيونويؤكد

تلك،مقدرتهميثبتون،أفضلبشكلالبقاءباستطاعتهم

الاجتماعي.والمركزوالثروةالممتلكاتتكديسطريقعن

علىدليلالفقرفإن،الاجتماعيةالداروينيةللن!ريةووففا

المجموعة.أوالفردكفاءةعدم

الاجتماعيةالداروينيةالاجتماععلماءمنعددانتقد

بعفالأفرادأنالاعتبارفىتأخذأنفىفشلتلأنها

ثرية.عائلاتفيمولدهمبسبب،والقوةالسلطةيرثون

مراكزهمإلىوالمجموعاتالأفرادهؤلاءنجاحالنقادويعزو

الطبيعي.تفوقهمإلىيعزونهمماأكثرالعاليةالاجتماعية

اجتماعيةكنظريةالاجتماعيةالداروينيةتطورتوقد

المجتمعاتفيعشرالتاسعالقرنأواخرخلالمهمة

فيسبنسر،هربرتالبريطانيالفيلسوفقاموقد.الغربية

معتأثيرهامعظمفقدتأنهاإلا،النظريةهذهبعرضالبداية

الاجتماععلماءبعضأنرغم،العشرينمطالإلقرن

.اليومإلىيدرسونهالايزالون

سبنسر،بمروبرتتشارلز،داروين:أيضاانظر

علم.،عيلاجتماالأحياءا،هردرت

حاكم.م(.ق486-؟055)الأولداريوس

وفاته،إلى.مق522سنةمنالفارسيةالإمبراطورية

الإمبراطوريةبتوسيعقامالأكبر.داريوسباسميعرف

نحولاسيا،الغربيبالجنوبأساساكانتالتيالفارسية

الغربونحو،باكستانجنوبيالانيسمىماإلىالشرق

اليونانعلىالاستيلاءحاول.لأوروباالشرقيالجنوبإلى

بالفشل.منيأنهإلا

وأخوهداريوسمساعدقتل.م،ق522سنةفي

داريوساستولىذلكبعد،الفرسملكباردياأرتفرنيس

ثورةتخمدأنداريوسجيوشواستطاعت،العرشعلى

أوروباشرقىجنوبثريستحتلوأن..مق951سنةبمصر

الفارسيةالقواتأحتلت،بسنواتبعدها..مق513سنة

داريوسحكم.باكستانبجنوبيالآنيسمىما

أقاليمإلىتقسيمهاطريقعنبنجاحالشاسعةإمبراطوريته

اختارهمالذينالعمالبهاقامالتيالأعحالبينمن.كبيرة
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منالمحليةالضرائبفيالزيادة،الأقاليمهذهلإدارةداريوس

بالجند.داريوسومد،الملكيةالخزائنأجل

لبمالميلادقبلالخامسالقرنمنالأخيرالعقدخلال

ثورتهمفيحاليا()تركياالصغرىباسيااليونانيونينجح

فيالفرسفشل.مق294سنةوفي.الفارسيالحكمضد

ا!شحطتوقد،اليونانعلىالاستيلاءمحاولتهم

عددقلةورغم،ماراثونسهلعلىلأثيناالشرقيبالشمال

.الفرسهزيمةاستطاعواأنهمإلااليونانيين

،اليوناننحوأخرىحملةيخظمأنقبلداريوسمات

.الأولأحشورشابنهفيهاخلفه

مدوكآخر.م(.ق033-)038الثالثداريوس

بأكبرتنهضأنالعائلةهذهاستطاعت.الأخمينيينفارس

السادسالقرنخلالآسياغربيفيالعالميةالإمبراطوريات

ملكالأكبر،الإسكندريمنعأنداريوسحاولالميلاد.قبل

منيأنهإلاالفارسيةالإمبراطوريةعلىالاستيلاءمنمقدونيا

بالفشل.

كانت.م،ق336سنةملكاداريوسأصبحعندما

كفاءةعدمبسببضعفتقدالفارسيةالإمبراطورية

إعادةحاولوقد،المتكررةالمحليينالحكاموثورات،الملوك

333سشةوفي.قويجيشوبناءالمركزيةالحكومةتنظيم

معركةفيداريوسجيوشالأكبرالإسكندرهزم.مق

331!شةوفىحاليا،تركياجنوبيهىالتيإسوس

فيأخرىمرةداريوسالاكبرالإسكندرهزم..مق

جاوجاميلابمعركةكذلكتسمىوالتىأربلامعركة

!شةنبلائهيدعلىداريوسقتلحاليا،العراقشمالي

..مق033

الأكبر.الإسكندرأيضا:انظر

بمالصاروخالففاء،رحلات،الذخيرةانظر:الداسر.

.لجويالهباءا

(.والسكان)1!س!فرومانيا،تراجانان!:.دايى

صيور.النا:نظرا.صيورالدا

الداعر.اللهعبدانظر:.اللهعبدالداعر،

داخلذاتيامستقلةجمهوريةأوولايةدا!ئهستان

تنازلتالفيدراليةالسوفييتيةالرو!ميةالاشتراكيةالجمهورية

داجستانكذلكوتنطق،ام813عاملروسياإيرانعنها

مساحتهاوتبلغ،قزوينلبحرالغربىالساحلعلىوتقع

أو971و..نحوسكانهاعددويبلغ2كم05!003

ماختشكالا.عاصمتها،المسلمينمنأغلبهمنسمة

.شمشون:نظرا0عوندا

شماطئعلىبالفلبينمينداناوجنوبتقعمدينةدافو

سكانهاعدديبلغ.الفلبين:ان!خلئدافاو.

نسمة.01?.61

منطقةأكبرثانيةوهي2،كم044.2دافاوومساحة

بشرقتجاريمركزأهمتعتبركما،بالفلبينحضرية

الذرةالمنطقةمنتجاتأهمومنمينداناو.شرقوجنوب

صيديعتبركما،الخشب،الأناناسمانيلا،قنبالبيضاء،

.الصناعاتأهممناسممك

الفلبينجنوبفيللاستجمامرائدامركزادافاوتعتبر

السياحتعكلكتازةرمليةشواطئخليجهايحاذيحيث

المائية.الرياضةلممارسةفرصة

القادمونيزيدهاسكانياآهلةدافاومدينةأنعنوفضلا

العامالفلبينطريقيربط.ازدحاماوفيزياسلوزونجزرمن

الجويةالخطوطتقدمكما،لوزونشمالبأباريدافاو

بمانيلا.ربطهاطريقعنوذلكللمدينةخدماتالداخلية

اللؤلؤمزرعة،بالمدينةالسياحيةالمناظرأهممن

والاخراليابسةفوقأحدهمافندقينتضموالتىبأكينالدو

عائم.

أم(،459ا-)939الثانيةالعالميةالحربقبل

بناءإعادةتمتمانيلا.قنبلتصديرميناءإلىلادافاوتطورت

ذلكبعدوأصبحتالحربخلالدمرتأنبعدالمدينة

مناطق.ثلاثإلىتقسيمهتمأنإلىدافاولإقليمعاصمة

الأسبابإدىعادةيشيرالنفسعدمفىمصطدعالدالمحع

شصرفونالتيالكيفيةبنفسالناستصرفإلىتؤديالتي

لهميحدثبماواضحإحساسلديهمالناسومعظم.بها

ذلكمنالرغموعلىما.بفعلللقيامدفعهمإلىويؤدي

النفسعلماءويركزالدأفع،تعربففيصعوبةالعلماءيجد

الناشئالسلوكجوانبمنمعينينجانبينعلىوالسلوك

واتجاهالسلوكإثارةوهما:،معيندأفعوجودبسبب

.السلوك

يدفعأنيمكنماالسلوكإثارةتتفممن.السلوكإثارة

التهيؤأوالتحفزبالإثارةويعنى.الحركةإلىالحيالكائن

مامثيراتبسببالسلوكإثارةتنشأوقدما.فعللاتخاذ

الشعورالداخليةالمثيراتوتشمل،خارجهأوالجسمداخل

وكذلك،بالعطشالإحساسإلييؤديالذي،بالجفاف

المثيراتبنومن.المعدةتقلصاتبسبببالجوعالشعور

شىءلمسعنينشأالذيبالألمالإحساسالخارجية

علىمالمثيرالمستثارالحيالكائناستجابةوتتوقف.ساخن

قبلمنتعلمهاالتيالتصرفوطرق،الكائنهذاعادات
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قد،الحيالكائنتصرففإن،السابقتعلمهإلىا!متنادا

الدقي!تبالتحديديتصفأومحدد،هدفبلايكون

ما.موقففىالمنشودللهد!

ال!!ائنعاداتالسلوكاتجاهيشم!.السلوكاتجاه

الدوافعتعملقدكما.الأساسيةاوقدراتهومهاراتهالحي

الدوافيفإن،المثالسسبيلوعلى.السلوكتوجيهعلى

القدمكرةمدرليسلوكتوجيهعلىتعملقد،المتباينة

دوابأحدتتجهفقد،قوةأشدفرقاشرقهمتواجهعندما

حيثالانتصار،تحقيقإلىالسعىاوالتنافسإلىالمدربين

،الأهداففيكبيرلفارقالمباراةإنهاءعلىجهودهيركز

ومنالمرعب!تابمشاعرالآخر،المدربسلوكيتأثرقدبيسما

.الخسارةتوقعهبسببعزيمتهتفترفقدثم

بأنالسلوكتوجيهعلىالفسيولوجيةالظروفتعملقد

فإن،المثالسبيلوعلى،البيئةبمثيراتمتأثراالكائنتجعل

المتاحللتزاوجحساسةتصبحالطيور،أنواعمنالكثير

هورموناتبلوععندالعشبناءنحولمحلوكهاذلكويوجه

معينا.مستوىالطائر

أرروافعاالسلوكعلماءمعظميصنف.الدوافعأنواع

:مجموعاتثلاثبينمنأكثرأومجموعةداخل

الحيويغيرال!تزاندواشع2-الحيويال!تزاندوافع-ا

الاجتماعية.أوالمكتسبةأسدوافعا3-

فىالكيميائى)التوازنالحيويالاتزاندوافع

أ!دفواوالإفراز.والعرقوالجوعالعطشوتشمل.الجسم

للكائنالداخليالتوازنحالةعلىالمحافظةالدوافيهذهمن

إلىالجسمميلإلىهوميولمحتاسيسمصطيحويشير.الحي

الدافي.التوازنحالةعلىالمحافظة

خ!لمنالحيويالاتزانحوافزمنالكثيروتعمل

فإن:المثالمعبيلوعلى،بالجسمالزيادةأوالنقصحالات

إلىتؤديالماءإلىالجسمحاجةنتيجةالحادثةالتغيرات

عماالبحثإلىالشخصوتدفع،العطشحالةظهور

شرله.يمكن

وبعض،الحنسوتشمل.الحيويغيرالاتزاندوافع

حولبالفضولوالإحساس،العشبناءمثل،الأنشطة

خلالمنالدوافعهذهإثارةويتمأطبيعة،اجوانبمختلف

حالةفيفاعليتهاالدوا!هذهتفقدوقد.عارضةقوى

الحاجةفإنذلكمنالنقيضوعلى.المؤثرةالقوىغياب

ذات،حيوياتزاندوافعوهيوالهواء،والماءالطعامإلى

مستمر.تأثير

فيوالرغبةالفضولوتشملا!لكتسبة.الدوافع

والقوةالإنجازمثلالأموربعضإليوالحاحةالتجديد

تتطورالدوا!هذهأنويبدو.والقبولالاجتماعيوالانتماء

ذلكومثال،الاجتماعيةالخبرةوبخاصةالخبرةخلالمن

مرحلةخلالالأصدقاءأوبالعائلةالمبكرةالخبرة!تسابا

علىالتأثيرعلىوتعمل،المكتسبةالدوافعوتتطور.المراهقة

الأصولبالضبطيعرفلاأنهإلا.الحياةخلالالسلوك

بعضأنيلاحظحيث،الدوافعهذهمنهاتنبعالتي

الاجتماعيالانتماءفيأ!ويةابرغباتهميتصفونالأطفال

الحمل،فترةخلالمعينةعواملتأثيربسببيخشأقدالذي

.أخرىعواملبسببوربما،الولادةأثناءوفى

فقد،السابقةالثلاثةالدوافعأنواعتتداخلماوكثيرا

الاتزاندوا!منجديدةخبراتاكتسابفىالرغبةت!صن

لاختلافنوا،مكتسبةدوافعتكونقدكما،الحيوي

الاتزانآليةتسعىوالذيالجديدالحفزمستوىفىالسالر

بعضفإنلذلكونتيجة.كتسابهلاأجسامهمافىالحيوي

،مستمرةبصورةالجديدعنيبحثوكأنهيتصرفالناس

لديه.المألوفةبالألثمياءقانعوح!أنهبعضهميبدوبينما

للدافعالعامةالن!ياتبعضتعين.الدافعنظريات

الجنسغريزتىمثلالرئيسيةالدوافعمنمحدوداعددا

بعضتشيربينما.الدوافعبقيةمنهماتطورتالتي،والموت

علىيؤثررئيسيواحددافعوجودإلىالاخرىالنظريات

وأالقوةإلىالإنسانحاحة،ذلكمثال،الإنسانىأضطورا

الكامنة.لقواهال!صاملال!دراك

نأالنفسعلماءبعضيرىذلكمنالعكمم!وعلى

.السلوكبتوجيهتقومالتيالختلفةالدوافعمنالكتيرهناك

والاممتقلال.والفهمالنظامفيالرغبةالدوافعهذهوتشمل

أليةعلىالتعرفالأخرىالدافعن!ياتبعضوتحاول

منكبيرعددظهورتسببالتيالجسمأعضاءوظائف

الذينالباحثونتوصلفقد،المثالسبيلوعلىالدوايخع،

السلوكبينتربطالتيأحلاقاتاطبيعةباكتشافقاموا

الكيميائيةالمركباتبعضوجودإلىالدماغووظائف

سلوكعلىتؤثرالتى،الدماغفيالكهربائيةوالعمليات

.والحيوانال!نسان

غيرالعلاقاتفيمهمادوراالدوافعتؤدي.تطبيقات

تتصفالتيالعلاقاتفيدورهاإلىبالإضافة،الرسمية

فيتوجدالتيتلكمثل،والترابطالنظاممنكببيرةبدرجة

والتعليم.الصخاعة

لإضعاعةالدوافعتقنياتالمديرونيستخدمالصناعةففي

لإشباعوالموظ!نالعملأصحاببينالتعاونروح

ويشمل،عملهمبأداءقيامهمخلالمنمعينةحاجات

.والاحترامالوظيفيةوالاهتماماتبالأمانالإحساسذلك

احتياجاتهميشبعواأنيتوقعونالعاملونكانوإذا

يشعرونفإنهم،لأعمالهمممارستهمخلالمنالعتمخصية

حققوابأنهميتأكدونعندما،الدوافعمنأكبربقدر

العمل.أهداف



لدفعالأحيانبعضفىالجوأئزالمدرسونويستخدم

يحققوالكيالتلاميذيدفعونأنهمكما.التعلمنحوالتلاميذ

المسائلحلعلىتأكيدهمخلالمن،الذاتيالإشباع

إتقانعلىالطالبيساعدالأسلوبهذاأنولاشك.الرياضية

ازديادإلىذلكيؤديكما،الرياضيةالمسائلحلتقنيات

المستقبل.فيبعفالأعمالأدائهعندللنجاحتوقعهمعدل

النفس،النمو؟نفسعلمألفرد،أدلر،أيضا:انظر

التعلم.بمالادراك؟علم

أشهرام(.951-41ء)2ليوناردو،دافينشي

أعمالهوتعد.الأوروبيةالنهضةعصرفيإيطالىفنانوأهم

علىالفنيةاللوحاتأشهرالأخيروالعشاءالموناليزاالفنية

قط.فنانودقتهمهارتهإلىيصللمأنهويعتقد،الإطلاق

الصور.شتىفيعبقريتهتجلتحقيقياعبقرياليوناردووكان

والجيولوجياوالنبات،الفلكوعلمالتشريحدرسفقد

وقد.لهالمعاصرينبالعلىتخطرلمعديدةآلاتوصمم

أعمالفيواضحاوالمسلمينالعربالعلماءأثركان

والجيولوجيا،الفلكعلميفيخاصةومعاصريهدافينشي

الأحجارعنمعلوماتهأستقىبأنهدافينشياعترفوقد

سعينا.لابنالعظيمةالكتبمنوالأحافير

لايزالكبيردفترفيتصميماتهمنعدداليوناردووضع

عصرهبهاسبقالتيالخترعاتبينمنوكانموجودا.

بدأوقد.والغواصةالمنطادوتصميمالمروحيةالطائرةتصميم

لدأندريامعوالنحتالتشكيليالتصويربدرأسةحياته

متميزا.فناناأصبحأنبعدحتىلفترةمعهوبقيفيروكيو

الأعمالبعضإنتاجفيالفترةهذهخلالمعااشتركاوقد

الأجزاءعلىليوناردولونهاالتيالأجزاءتميزتوقد.الفنية

عندالأشكالأطرافكانتفقد،أستاذهأكملهاالتي

كماوحادةواضححةولاتكونبالظلالتخفىليوناردو

ألمحتاذه.أعمالفىتبدوكانت

ليوناردوأنشأ،أم482و4781مابينالفترةوفي

المعروفةلوحتهموضوعورسمفلورنسافىالخاصمرسمه

دوقطلبهتمامايكملهاأنوقبلالثلا!نة،المللوكعبادة

مواهبهتفتحتوهناك،إليهفسافر.معهليعملميلانو

عذراءمثل،منالمعروفةلوحاتهبعضبتصويروقام،الختلفة

يأدوناليومإلىباقيةولاتزالأم(،)485الصخور،

يذكر.تغيير

مايكلومنمنهوطلبفلورنسا،إلىليوناردووعاد

تخلدبمناظرفلورنسامدينةمجلسمبنىيزيناأنأنجلو

فيهاهزمقالتىأنجياريمعركةتصويرفاختارالمدينةتاريخ

صورالمعركةهذهتصسويرفيعملهوأثناءميلانو.فلورنسا

كذلكتسمىوالتيا!لوناليزا،وهيأعمالهأشهر

231دورناليو،فينشياد

ليوناردوبالفنانالشبهحيثمنبهاالموتوقالوحيدةاللوحةتعدذاتيةلوحة

.أم251عاملنفسهالف!انرسمهاوقدعليها،الحفاظتمدافيحمتي

دافينشي.أعمالمنمشمهورةلوحةالموناليزاأوالجيوكندا

ء
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الغامضةبالابتسامةاللوحةهذهاشتهرتوقدالجيوكندا،

أنليوناردواستطاعوقديصورها.أنليوناردوالمشطاعالتي

التصويرفىالمتبعةالأساليبفيعديدةتجديداتيضيف

يقلديكنولم.الجصيالتصويرتنفيذوفيالتشكيلي

أساليبعندائمايبحثكانبلالقديمةالأساليب

لوحاتهبعضلأنكثيرا،هذابحثهكلفهوقد،جديدة

يكملها.أنقبلألوانهاتتساقطكانتالضخمةالجصية

الجديدةالتكويناتاختيارعندهالتجديدمظاهرومن

الفنانونتوارثهاالتيبالطريقةالقديمةالموأضيعنقلوعدم

عاممنذفرنسافىدافينشىليوناردواستقروقد.قبلهمن

ملكالأولفرانسيسالملكلأنوفاتهوحتىأم517

فىيكونأنفيمنهرغبةهناكللبقاءدعاهقدكانفرنسا

.المجالاتشتىفيالنهضةعصرعباقرةبلاطه

المدنأهممنوتعدمدنها،وأكبرالسنغالعاصمةرداول

سكانهاعدديبلغلإفريقيا.الغربيالساحلعلىالواقعة

،للسنغالالرئيسىالبحريالميناءوهى.نسمة)523789

والنقل.للصناعةمركزأهمتعدكما

الأنشطةبينومن.للتجارةمركزاداكارميناءويعد

الأغذية،صناعةالمدينةهذهعليهاتعتمدالتيالاقتصادية

والسجائر،،الإسمنتوصاعةوالسياحةوالطباعة

دوليمطارداكاروفي.والنسيجوالصابونوالأحذية

قدكانتوبناياتحديثةبناياتأيضاوفيهاوجامعة

مدائنبهاوتوجدالفرنسيالاستعمارعهدفيصممت

(.أكواخشكلعلىبنيت)مناطقالأكواخ

أتخذهاحين،أم857سنةالتطورفيداكاربدأت

أصبحتثم.قلعةبهاوبنوا،لاستيطانهممكاناالفرنسيون

أصبحتثم،ذلكبعدالفرنسيةإفريقيالغربعاصمة

هاجرتوقد،أم069سنةمستقلةدولةالسنغال

جعلهامماداكار،إلىالريفيةالمناطقسكانمنجماعات

والعول.بالسكنتتعلقكثيرةمشاكلتواجه

منالأوسطالغربنيولايةالجئوبيةداكوتا

يبلغ.رئيسيبشكلزراعيةولايةوهي.المتحدةالولايات

الاراضيفيهاتغطي.نسمة999.996سكانهاعدد

ويعيم!.الارأ!يأعشارتسعةالمواشيومزارعالزراعية

مدنأكبرمن.الريفيةالمناطقفيالسكاننصفمنأكثر

بييرمدينةأما،سيتيورابدفولز،سيوكسمدينةالولاية

الولاية.عاصمةفهي

قدرهامساحةالجنوبيةداكوتاتغطى.السطح

الذيميحسورينهرمجرىشوصمطها2،كمأ073/99

مثالجشكلتهاوبحيرات،منخفضةهضابغربهتمتد

أقل.الخصبةالأراضيمنشاسعةوبقاع،قديمة

طولعلىوتمتدم392الجنوبيةداكوتافىالارتفاعات

أما.ليكستونبيجمنطقةفيللولايةالشماليةالحدود

الجنوبفيحادبشكلترتفعفإنهاهيلز،بلاكمرتفعات

قدرهارتفاعاالولايةفىنقطةأعلىوتبلغ.الغربى

إلىأماهيلز.بلاكجبالعلىهنريقمةفىم702.2

بادد!ندزأراضيفتمتدالجبالتلكمنالشرقيالجنوب

بادلاندز.انظر:.العجيبة

درجاتتتراوح.الشمسأشعةبولايةالولايةتلقب

يوليو.فيم523إلىيناير،فيم-9مابينفيهاالحرارة

للاقتصادمهمةالجنوبيةداكوتافيالزراعةالاقتصاد.

.المتحدةالولاياتفيأخرىولايةلأيأهميتهامنأكثر

والذرةوالخنازير،،اللحومأبقارالمزارعمنتجاتأه!ا

منتجاتعلىبالولايةالصخاعاتمنكثيروتعتمد.الشامية

الصناعىالنشاطهيمثلأ،الغذائيةفالصخاعاتبمالمزارع

مننوعأهمفهوالغذائيةتورئالمنتجاتأما.الرئيسى

الجملة.تجارةأنواع

الولاية:تلكفيالهامةالاقتصاديةالنشاطاتمن

فولزسيوكسمدينةوتعتبر.والشعدين،والتمويل،التعليم

بلاكجبالفيهومستيكمنجمأمارائدا.ماليامركزا

الكرةنصففيالذهبمناجمأكبرمنيعتبرفإنههيلز،

الغربي.الأرضية

هنديتانقبيلتانالمنطقةتلكفيعاشت.تاريخيةنبذة

والشايان.أريكاراوهماالبيضالمستوطنينوصولقبل

الداكوتا،أوالسيوكسقبائلإلىنسبةالولايةوسميت

.الميلاديعشرالثامنالقرنفيالمنطقةدخولبدأواالذين

تضملواسعةبأراضفرنساطالبقأم،682عامفي

تلكبشراءالمتحدةالولاياتوقامت.الجنوبيةداكوتا

لويزيانا،بصفقةيسمىمماكجزءأم،308عامالمنطقة

منالثانيفىأمريكيةولايةالجنوبيةداكوتاوأصبحت

.م9881عامنوفمبر

عامهيلزبلاكمنطقةفىالذهباكتشفوقد

منالغزوهذاوبسبب.عنهالباحثونإليهاوتدفقأم،874

.الثوراتمنبسلسلةالهنودقام،المنطقةلتلكالبيض

رشمور،جبلفيالوطنيالنمببوجودالمنطقةوتشتهر

)جورجأمريكيينرؤساءأربعةلوجوههائلةمنحوتةوهو

وأبراهام،روزفلتوثيودور،جيفرسونوتوماس،واشنطن

علىجرانيتيةصخرةعلىام،149عامإنجازهتم(لنكولن

هيلز(.بلاكجبل

عانى،العشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصفوفي

أصابت،حادةأزمةمنالجنوبيةداكوتافيالمزارعون

وارراعة.الاقتصاد
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منالأوسطالغربفيولايةالشماليةداكوتا

وسلغ.الأمريكيةالقارةمركزفىوتقع.المتحدةالولايات

ولايةالشماليةوداكوتا.نسمة4236164سكانهاعدد

الذيلمهتزولايةبماتدعىوكثيراأساسا،زراعية

التىالعديدةالذيلمهتزةالأرضيةالسناجببسبب

.هناكتعيش

حيثمنالولاياتأصغرمنواحدةالشماليةوداكوتا

المناطقفييعيشونسكانهاعددونصف،السكانعدد

عاصمة-وبسماركفارغو،هيفيهامدينةوأكبر.الريفية

.المدنكبرىثانيةهى-الولاية

.911183مساحةالشماليةداكوتاتغطي.السطح

مسطحة،زرأعيةمنطقةوهوريد،نهرواديويقع2كم

داكوتافيمرتفعأقلويوجد.الشرقيةحدودهابمحاذاة

وترتم.الشرقيةالشماليةالزاويةفي،م922،الشمالية

تلالذاتوهي.للوأديالغربيةالحدودعلىالبراري

وتغطي.الصغيرةالبحيراتمنالعديدوبهامتموجة

لداكوتاالشرقيالجنوبيالنصفالعظمىالسهول

بادلاندزالمسماةميسوريليتلنهرأراضيوتقع.الشمالية

كيرأشكالاوالمياهالرياحنحتتوقد.الغربيالجنوبفي

فينقطةوأعلى.والطينوالطفل،الرمليالحجرمنعادية

يبلغبادلاندز.فيأم،960إلىترتفع،بتوايت،الولاية

فىم41الشماليةداكوتافيالحرارةدرجةمتوسط

يوليو.فىم421ويناير،

داكوتامن%09والمراعيالمحاصيلأراضيوتغطي

الزراعية.المحاصيلرأسعلىالقمحويأتي.الشمالية

أبقارأهميتها،ترتيبحعسب،الزراعيةالمنتجاتوتشمل

لحليب.وا،لشمساوارود،لتبنواوالشعير،،اللحوم

العاملإنأرباعثلاثةحواليالخدماتصناعاتوتوظف

وتجارة،والإسكان،الصحيةالرعايةتشملوهى،بالولاية

الحضرية.المناطقفيخاصةبصفةمهمةوهيالتجزئة

الأغذيةوصناعة.الرئيسىالمعدنيالمنتجهووالنفط

الشمالية.داكوتافيالرئيسيالصناعيالنشاطهيوتعليبها

داكوتامنطقةفىالهنديةالقبائلمنالعديدعاشت

داكوتاسميتوقد.الابيضالرجلوصولقبلالشمالية

داكوتاأنفسهميدعونكانواالذينالسيوكس،هنودباسم

أصدقاء.أو)حلفاء(أيلاكوتاأو

كانالميلادبنعشروالثامنعشرالسابعالقرنوخلال

وأصبح.وبريطانياوأسبانيا،فرنسا،المنطقةمنأجزاءيحكم

بحلولأمريكياإقليماالشماليةبداكوتااليوممايعرفكل

خلالواسعنطاقعلىالزراعةوبدأت.ام818عام

داكوتاأصبحتثم.الميلاديعشرالتاسعالقرنسبعينيات

.أم988نوفمبر2فيأمريكيةولايةالشمالية

عامريفرديل،قربالكبير،جارسونسدتشييدبدأ

تحويلمشروعتشييدوبدأ.أم069عاموانتهى،ام469

وعدلالماء.منالولايةإمدادلزيادةأم689عامجارسون

بيئية.لأسبابأم869عامالمشروعأكونجرسا

الصخرية.الجبالكبشانظر:.كبش،الدال

رئيساعملام(.079-881)4إدواردالادليه،

الفترةوفيام،349وأم339عاميفيبفرنساللوزراء

هتلرتقسيمعلىوافق.أم49و.أم389عاميبينما

.ام389سنةبميونيخلتشيكوسلوفاكيا

بعدام،459سنةإلىأم419سنةمنسجنهتم

شهادتهأبدىوقد،الالمانيةالسيوةتحتفرنساسقوط

حيثام،459مشةبيتانفيليبهنريالمارشالضد

بفوكلوس،كاربنترافيدالادييهولد.الألمانبمساعدةاتهمه

بفرنسا.

المتحدةبالولاياتالمدنكبرياتمنواحدةدالاس

الجنوبفيهيوستنبعدمدينةأكبرثانيةوهي،الأمريكية

.تكساسول!يةمنالغري

الشماليالوسطفيالمنبسطةالمروجعلىدالاستقع

.ويرثفورتمدينةشرقيكم48بعدعلى،تكساسمن

منطقةأهموتقع،قسمينإلىدالاسترينتينهرويقسم

وشرقيه.النهرهذأشماليتجارية

منالفنيةوالجمعياتوالمتاحفالجامعاتجعلتوقد

المتحدةالولاياتغربيجنوبفىثقافيامركزادالاس

فرقيمدالذيالمكاندالاسمنطقةوتعد.الأمريكية

،القدمكرةرياضةفيبالمحترفينالأمريكيةالمتحدةالولايات

ينايرمنالأولوفي.السلةوكرة)البيسبول(القاعدةوكرة

لكرةالكلياتفرقأحسنمنفريقانيتبارىسنةكلمن

،باولكوتونبملعبالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالقدم

قومي.باهتمامالمباراةهذهوتحظى

.فجونالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسقتلوقد

فخلفه.ام639نوفمبرمن22فيدالاسفيكنيدي

بوصفهالقانونيالقسموأدىجونسون.ب.ليندوننائبه

بالمدينةفيلدلوففيالرئاسةطائرةمقعلىللدولةرئيسا

نفسها.

الموادلصناعةمهمامركزادالاستعدالاقتصاد.

،الطائراتوصناعة،الكهربائيةوالأجهزة،الإلكترونية

وملابس،النفطيةالحقولوأجهزة،القذائفوأجزاء

فىتتمثلأخرىمهمةصناعاتبهاتقومكماالنساء.

والأطعمة،الكهربائيةغيرالالاتوإنتاجوالنشر،الطاعة

هذهعمالربعمنأكثرويعمل،الأطعمةومنتجات
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فصلا،المديخةبهدهسحابناطحةأعلىوتعدطالقأ72ستتألفالتيإد.بي.إد.سيأ!امةاالساحةبنايةدالاستصمهاالتيالمعالممن.دالاس

الأمريكية.المتحدةبالولاياتالمددأكرم!واحدةدالاسوتعد.المقمصالوحدةبرجعى

نحوعلىالمدينةوتشتمل.الصناعةبميدانالمدينة

مصنع.؟4...

وتعدللقط!المنتجةالمناطقأهممنتكساسولايةتعد

عنفضلا،الرائدةالقطنأسعواقأهممنواحدةدال!س

منأكثرويوجد.نفطيةشركاتلعدةرئيسيامركزاكونها

علىالمعروفالمتحدةالولاياتنفطاحتياطيأرباعثلاثة

الاحتياطيإدراجدونهذا،دالاسمن2آ008مسافة

بألاسكا.الموجودالنفطي

مؤسسة001منأكثرالكبرىدالاسمنطقةوتضم

علىعلاوة.الفيدراليالاحتياطبنكإلىبالإضافة،بنكية

ويعد.أضأميناشركاتمنلمجموعةمركزاتفعمكونها

بينالوسطفىيقعالذيويرتفورت-دالاسمطار

المتحدةبالولاياتنشاطاالأكثرالمطاراتبينمنالمدينتين

ال!مريكية.

والتاجرالمحاميبرياننيليجونأسص!.تاريخيةنبذة

نهرعلىتجاريامركزابنىوقد،أم841عامدالاس

الغربنحوالمتوجهةالقطاراتمعيتاجروشرع،ترينتي

بيعفيضرعكما،الجاموسوصيادي،الأمريكيينوالهنود

منمجموعةاستوطنأم855سنةوفي.بالمنطقةالأراضي

قربالفرسميينوالمومميقيينوالرسام!توالكتابالعلماء

هذهأنإلا،مشتركةتعاونجةجماعةوأقاموا،دالاس

يتوجهونأفرادهامنمجموعةجعلمماتنجحلمالجماعة

.دالاسنحو

-1861)الأمريكيةالأهليةالحربوخلال

للجيوشإداريامركزادالاسأصبحتام(،865

المتحالفة.

أوائلفيدالاسفىالحديديةالسككأنشئت

صناعوبدأ.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالسبعينيات

بداكما،المدينةبهذهفروعإنشاءالزراعيةالأجهزة

موجزةحقائق

نسمة.8776001؟اللدينة:السكان

سحمة.2لأ676لا842برالحضريةالبطقة

.2ك!ا!7!:المدينة:حةالمسا

2.كمأ281.6:الحفريةالجطقةمساحة

2.كم42)527؟الموحدةالحضريةالمنطقةمساحة

مستوى.م952يوليو،8!مساير:معتدلةالحرارةدرحة:الطقس

(:الرطوبةمنأخرىوأيتسكالالتلوجدولان)أمطهارالسنويالتساقط

سم.88

الرئيسالمحلس،لأعضاءبالسحبةستانالمدة.المجلممرئيس:الحكومة

تعييحه.تحم

أم856سنةطدة!صفهاأدمحتأم.841سنةألسست:التأسيس

.ام871سنةمدينةوبوصفها



235دالماشيا

الذيالأمر،المدينةإلىالجاموسبجلوديأتونالصيادون

الموادإنتاجفيتشرعالصغيرةالمصانعمنمجموعةجعل

التيالتجاريةالمحلاتيزودونالجملةتجاربدأكما،الجلدية

أنحاءجميعفيانتشرتوقد،بالسلعبالتقسيطتبيع

المدينة.

القرنوبدايةالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي

فى!مبباوكانت،والتجارةالنقلوسائلازدهرتالعشرين

اكتشافساعدوقد.المدينةالسربفيالسكانيالتزايد

ازدهارفي،أم039سمنةتكساسبشرقيالنفطحقل

المدينة.بهذهونموهالاقتصاد

ام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربكانتثم

أخرىدفاعيةوصناعاتالطائرأتمصانعإنشاءفيسببا

إلىالكبيرةالضركاتمنمجموعةنقلتكما،بالاس

.)الجزءإيركرافتفوتتشانسشركةبينهامن،المدينةهذه

الصناعيالتوسعفكان.(،.فى.تيإلشركةمنالأخير

المدينة.هذهنموعلىحافزاالمستمر

الستينياتخلالفيدالاسضواجممانمتثم

الذيالنمومنأكبربسرعةالعشرينالقرنمنوالسبعينيات

ساند،الاتجاههذايعكسولكىنفسها.المدينةعرفته

.دالاسأجلمنأهدافالمسمىالخططالمدينةسمكان

فورت-دالاسمطاربناءعلىالخططهذأساعدهموقد

منالسبعينياتخلالأخرىتغييراتوإدخال،ويرث

استمربعدمابدالاسالبناءتضاعفكما.العشرينالقرن

البناءرقعةاتسعتوقد،بالمدينةالكبرىالشركاتتزايد

العشرين.القرنمنالثمانينياتخلال

بالصين.التيبتدسكانالروحىالزعيملاهاالدالاي

البوذية،منفرعهيالتيالصفراءالقبعةطائفةقائدوهو

حتىللتيبتالسياسيالقائدأيضالاماالدالايوكان

العشرين.القرنمنالخمسينيات

هوجديدلامادالايكلأنالتيبتسكانيعتقد

لامادالايماتوكلما،سابقلامالدالايجديدتجسيد

أثناءولدرضئذكرعنالمنطقةفيالتيبتكهنةيبحث

تحتالولدهذاويبقى.الوفاةفيهاحدثتالتيالزمنيةالفترة

.عشرةالثامنةسنإلىالوصايةمجلسمراقبة

ديرام(475-أم193)لامادالايأولأسس!

.للرهبانديررئيسأولوكان،التيبتوسطتشلهبنو

الميلاديين،عشروالثامنعشرالسابعالقرنينوخلال

.كبيرةزيادةالسياسيةلاماالدالايقوةازدادت

(-أ)359الحاليعشرالرالغلاماالدالايولد

سنةلامادالايوأصبح،التيبتمنأبوينمنبالصين

التيبتالشعبيةالصينغزتأم059أكتوبرفي.أم049

ثار،لشواتتسعبعدلاما.الدالايقوةمنتقلصوبدأت

الصراعاتوكانت،الصينيينالزعماءضدالتيبتسكان

دالايفر.ثورتهمأخمدتالصينيةالحكومةولكن،دامية

حيثبالهند،منفاهإلىوهرب،وأتباعهوزرائهمعلاما

.هناكوبقيالسياسياللجوءحقطلب

إرجاعأجلمنمراتعدةالتيبتلمسكانتظاهر

الصينيةالحكومةبينتستماإلمحادثاتولمالاما،الدالاي

الدالايقضى.القائمةللمشكلةحلاتجدأنلاماوالدالاي

تظاهراتخلالمنحملةيشنوهوبمنفاهسنواتلاما

فىأملهعنعبروقد،التيبتشعبتحريرأجلمن،سلمية

للسلامالشديدحبهومنحه،العالمفيالسلاميحلأن

.أم989سنةللسلامنوبلجائزة

كيميائىم(.4481-761)6جون،دالتون

سنةالغازاتفيالنسبيةالضغوطقانونصاغبريطاني

النابخالكليالضغطأنعلىالقانونهذاوينص.أم208

الضغوطمجموعيساويالغازاتمنمحصورخليطمن

وضعالحيز.نفسشغلإذابمفردهغازكلبهايؤثرالتي

مناعتبرتام308سنةللمادةذريةنظريةأولدالتون

النظرية،هذهخلالومنالكيمياء.لعلمالأساسيةالقواعد

الذريالتركيبتبينالتىالصئالكيميائيةدالتونحدد

لموإنالذريةللأوزأنجدولأولدالتونوضع.للجزيئات

المسمىالألوانعمىفيكذلكوبحث.دقيقةتكن

بإيجلسفيلد.دالتونودد.بهمصاباكانوالذيالدالتونية،

الكيمياء.بمالذرة:أيضاانظر

.الأدوانعمى،جون،دالتونانظر:.الدالتوئية

طويلأرضىشريطوهيبكرواتيا،منطقةدالماشدا

الشرقيالشاطئبمحاذاةكم032طولعلىيمتدوضيق

الأدرياتيكي.للبحر

يوغوسلافياجمهورياتمنواحدةكرواتياوكانت

الجزر.منمئاتبسواحلهاوتحيط.الست

نهراهاويصبالديناريةالألببجبالدالماشياتقع

مدنهاوأهم،الأدرياتيكيالبحرفيوكركانرتفاالرئيسيان

السكانوأغلبوزادار.ودبروفنيكوسيبنيكممبليت

تعتمدكذلك.بالمنطقةإيطاليةأقليةتعيشكما،كرواتيون

يتوجهحيثالأولالمقامفيالسياحيالنشاطعلىدالماشيا

الدافئةدالماشياشواطئنحوسنةكلفيالسياحملايين

الزوارقكركوب،الأنشطةمنمجموعةلمزاولةوالمشمسة

الكرزوينمو.الشمسيةوالتمئبالحماماتوالسباحة

الساحل.قرببالوديانأخرىوفواكهوالزشونوالعنب
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فتحهاوقد،القديمةإليريامملكةمنجزءادالماشياكانت

غزأهاذلكوبعدالميلاد،قبلالثالثالقرنفيالرومان

الميلاديين.عشروالخامسالسالغالقرنينبينماالسلافيون

العظمىالقواتمنحتام81ءسنةنابليونهزيمةوبعد

العالميةالحربنهايةبعدأم189سنةوفيللنمسا.دالماشيا

وظلتيوغوسلافيامنجزءادالماشياأصبحت،الأولى

منالتسعينياتمطلعفىيوغوسلافياتفك!صتحتىكذلك

العشرين.القرن

رسام(.م9891-4091)سلفادور،دالي

الفنفىالرسامينأشهرمنالفريدةلوحاتهجعلته،سيريالي

الحديث.

لوحاتهداليسمى

الحلمصورالسريالية

هذهتضمباليد.المرسوم!

غريبةتركيباتاللوحات

تفصيليةلمجموعةومروعة

كماوالأشياء.أ!مورامن

لوحاتهمنمجموعةتتميز

قوية.جنسيةبتخيلات

!الى!ا!ا!ورالقاحلةالطبيعيةالمناظرتظهر

التكوينذاتوالصخور

بهاولدالتيالمنطقةوهي،الأسبانيةقطالونيالمنطقةالغريب

احتفالدالىعمليمثل.أعمالهمنمجموعةفي،دالي

مورفوسيسأنامجيءقبيل،مباشرةلميلىالتبشيروصلاة

غامضةلرموزواستعمالهالواقعيةتجربتهالشكلانحروطي

نماذجوعدةالكليشيهاتمنمجموعةداليأبدع.ومعقدة

الطبعاتهذهمنمجموعةصمموقد،الحجريةأطباعةامن

التوضيحية.بالرسومالكتبليزود

بأسبانيا،بفيجراسداليجسينتوفيليبسلفادورولد

الخرجمععمل.كذلكللجواهرومصممانحاتاكان

سرياليطابعلهمافيلمينإخراجفيبنويللويسالسينمائي

الذهبى.العصروفيلمأندلسىكلبفيلم

السريماقي.:أيفحاال!

خاصة.طاودةعلىشخصانفيهشبارىلعبةالداما

بيضاء،مربعاتمن،عادة،المستخدمةالطاولةوتتكون

كليحمل.مربعا46وعددها،الأوضاعمتبادلةوسوداء

البيادقتسمىمسطحةدائريةقطعةعشرةاثنتىلاعب

بيادقمجموعةوتكونالداما.رجالأو)ق!إللع!(

تكون،العادةوفي.مختلفبلونملونةلاعبكل

باللونوالأخرىالأسود،باللونملونةالمجموعتينإحدى

ويفئثلالآخر،مواحهةليلاع!كليحلسالداما.طاولةإعداد

!مالسوداءالمرلعات!ي(اللعب)قطعةليدقاعشراتنيممهما

يسارعلىالأسودالمرلع!صنأنيج!.الأولىالثلاثةالصفودص

الداما.إعدادعمد،مماشرةاللاع!

الاخر،مواجهةفيلاعبكليجلس.الأبيضأوالأحمر

منالسوداءالمربعاتفيبيادقهمنهماكلويضع

)قطعةبيدقكليحتلبحيث،الأولىالثلاثةالصفوف

خاليانالوسطفيصفانذلكبعدويتبقىمربعا.(اللع!

.البيادقمن

بتحريكاللعبالسودالبيادقصاحباللاعبيبدأ

ويبادلهالحمراء،القطعتجاهمائلباتجاهواحدةسوداءقطعة

القطعاتجاهفيبيادقهأحدبتحريكالاخراللاعب

المربعاتوعلى،الأمامإلىإلاالتحريكيجوزولاالسوداء.

فيمافقط،واحدلمربعالتحريكيشترطكما.فقطالسوداء

الاخر.اللاعببيادقعلىالقبضحالاتعدا

كلعلىالقبضمحاولةفياللعبةفكرةوتتلخص

اللاعببيدقعلىالبيدقويقبض.المنافساللاع!بيادق

فوقه،بالقفزله،المرئالمجاورفيالموضوعالمنافس

يكونأنبشرط،مباشرةيليهالمرئالذيفيوالاستقرار

بيادقعدةعلىيقبضأنللبيدقويمكنخاليا.المرلغهذا

أكبرقبضهو،اللاسطمنوالمطلوب.الواحدةاللعبةفي

فرصةلهتتاععندما،المنافساللاعببيادقمنعدد

.باولأولأالطاولةعنالمقبوضةالقطعوتزاح.اللعب

منالخلفيالصفإلىالوصو!منبيدقتمكنوإذا

بقيةعنولتمييزهملكا.ويصبحيتوجفإنهالآخر،الجانب

يمكنهالمتوجوالملك.فوقهأخرىقطعةتوضع،البيادق

.الأماموإلىالخلفإلىوالقفز،التحرك
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الموحدةالأقاليممنبالهند،منطقتاندلوودامان

قدرهابمسافةبعضهماعنتبعدانمنفصلتانمنطقتانوهما

دامانتقع.نسمة101)943السكانعدد.كم297

غوجاراتساحلعلى74،2!+امساحتهاتبلغالتي

)خامبات(.كامبيخليجفيكاتيورجزيرةشبهجنوبي

معتدلمناخدامانويسود4.المنطةعاصمةهيودامان

وشكلم.والحرارةالرطوبةشد.ندديومناخأنإلا،ورطب

وأغلبهموالماراثيةالىصوجاراتيةاللغتينوديودامانسكان

بالهندوسية.يدينون

البحرية،والمنتجاتالزراعةعلثدأماناقتصادويعتمد

السمكصيدويمثل.اقت!مادينشاطأهمالتجارةوتمثل

أشجارزرأعةوتوجدبديو.األاهتماماتأهمالملحوإنتاج

ناجحةالأشعجارهذهزراعةوكانتبالإقلي!ين،كزرونا

حتىالرمليةالكثبانتصدثالكوخديوفيكبيرنحوعلى

.المجاورةالمزارعلاتتجاوز

يحكمهاكانالتيغوجاراتمملكةمنجزءاديوكانت

للإمبراطوريةامتداداأصبحتثم،شاهبهادورالسلطان

جيوشغزتعندماعشرحالساليالقرنخلالالبرتغالية

البرتغاليين،مساعدةشاهبها!؟ورفطلب.غوجاراتالمغول

لهموسمحبها،المحيطةوالمناطقباسينأعطاهمذلكومقابل

سيفمندامانالبرتغاليونانتزعبديو.كذلكقلعةببناء

وبقيت.أم955سنةغوجاراتنبلاءمنوهومفتاحالملك

حصولبعدحتىالبرتغاليينسيو!تحتوديوودامانجوا

حصلتثم.أم479سنةبريطانيامنالاستقلالعلىالهند

سنةوفي.ام619سنةالبرت!كالمنالاسعتقلالعلى

مستقلا.موحداإقليماوديودامانأصبحتام629

الساحلعلىبايكينغفيوبلدأ-عميقميناءداميير

2!102السكانوعددأترالياغربيمنالغربىالشمالي

أيرنهمرسليشركةا،أجمناءهذاأنشأتوقد.نسمة

المستخرجالخامالحديد.لمعدنرئيسيامنفذاليكونألمحدودة

تصديرهكميةوتبلغوبارابوا.دو.برايستومجبليمن

ويشتمل.الخامالحديدمن،متريطنمليون46السنوية

كما.الشحنعملية!سهلمتقدمةآلاتعلىالميناء

وفي.المجاورةالملحأراضيالمباكألتصديرالميناءيستعمل

الغازمشروعبناءتمالعشرينالقرنمنالثمانينياتخلال

وقد.تصديرهأجلمنادييعيالغازسائللإنتاجالطبيعي

الملاحزارهالذيألمجاوردامبيرأرخبيلباسمالبلدةسميت

.أم996سنةدامبيروليمالبريطاني

إنجديزيأولام(.571-1651)وليمدامبير،

ونباتاتهاأمحتراليامنا)رئيسيللجزءمكتوباوصفايقدم

.أم688ممنةمميحنتخليحفينزلدامبيروليم

حولدامبيرطافوقد.الأصليينوسكانهاوحيواناتها

للأسطولتابعامركبايقودوكان.مراتثلاثالعالم

التجارية.السفنظهرعلىقبلمنعملكماالبريطاني

كانأنهإلا،سفينةكقائدفاشلاكاندامبيرأنومع

للخرائط.ورساماوطبيعياجغرافياوعالماقديرا،ملاحا

الخرائطأدقبينمنالتخطيطيةورسومهخرائطهوكانت

جيدة،المثيرةكتبهلكن.الوقتذلكفيوالرسوم

وضمنت،زمانهفيالشهرةلهجلبتالتيهيالإعدأد،

علىكبيرأثرلهاكانكماالتارب.فيدائمامكاناله

جاءواالذينالاخرينالكتابمنوكثيرديفودانيال

.بعده

المؤرخينلكن،المبكرةدامبيرحياةعنشيءيعرفلا

ماتوقد.ممومرستكوكور،إيمستفيولدأنهيعرفون

.أم71ءعاممارسفيلندنفي

حياتهما!شيقضياوابنهلأبأممرةاسمدامرولت!

أسرةمنانحدراوقد.الجادةالموسيقىالأمريكيينيعلمان

بالموسيقى.تعنىكانتألمانية

كمانعازفام(1885)832.دامرولقليوبولد

سنةالسيمفونيةنيويوركجمعيةأ!سه!،موسيقيةفرقةوقائد

ولد.ماتأنإلىالجمعيةهذهأوركستراوقاد،أم878

وبعدببولندا(.،بوزنان)حالياببروسياببوزندامروش

سنةبرلينجامعةمنالطبفيشهادةعلىحصوله

عازففيمارأوركستراجمعيةبفرعالتحق،ام485

الولاياتإلىدامروشذهب.فرأنزلزتقيادةتحتكمان

قائداذلكبعدليصبحام871سنةالأمريكيةالمتحدة

الألمانية.الرجالكوراللجمعية

،"!ش-*3إألمالحيمافما*ك!ي!ءكم

*ء""?تلموجصر!ممص!!

يدةلجدا،مصيق

دا!بيرلم7لصسيجعتخديج

أرخبلل.روبيوكخليج
لا!حم!عنيوهولاند

شاثد!ر%أ

!ئ!حلاكر-

مادءه!ث

ابرولهوس

الهندىالمحيط

كم3002

ميل00001قلأ!
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بنا0(م0591-2681)مرولثنادنزوولترجوها

فيأم529!شةنيويوركأوركسترا!ميمفونيةقادليوبولد،

الأمري!صية.االمتحدةبالولاياتسيمفونيإذاعيبرنامجأول

لالإداعةالموسيقىلجمعيةموسيقيامستشارادامروشعمل

أطفالتعرف.أم479سنةإلىأم289سعنةمنالوطنية

الموسيقيةالأعمالأشهرعلىالأمري!جةالمتحدةالولايات

الذيالموسيقىتذوقساعةلبرنامجيمتابعتهمطريقعن

الؤأغينمومميقىأصبحتقدر.بإخراجهيقومكاد

ورافيلوجيرشوينومشرافينسكيفاجنر:مثلالمومميقيين

دامرولق.مجهوداتبفضلرائجةوإلجار،

ثم.أمري!طإلىوهاجر.بسيليحبببرسلودامروشولد

بمديسةوالسيمفوليةالمومميقيةالجمعياتإدارةفيأباهخلف

دامرو!كةشرذلكلعدأسم!أم،885!شةنيويورك

ية.فاصأوبراتلتقديمللأوبرا

سمةأصيويوركالسيمفونيةالجمعيةتنظيمادامروشأعاد

.أم279!شةإلىالموسيقيقائدهاوعملأم309

أسفأ،ومعلمموسيقيكقائددورهإلىولالإضافة

بمالقرمضيالحصف:الأوبراتامنمجموعةدامروش

دومتىمانيلابموطنبدونرجل،بيرجاركريسرانود

.ديويجورخالأميرالابانتصاراحتفاللا

أحدأم(.497)9175جاكجورج،دانتون

أ!ضروالجرأد!!بالجرأةشعارهكان.الفرنحسيةالثورةزعماء

قدي!ضدأدالمحتم!مناغرنسا"!،الحلاصيكونوأكثر

منحترأعمهاالدفاعرأفهـنسيةاالجمهوريةلبناءالكثيرفع!!

مذاتعننسبيامسؤولأدانتونكانآخر.شحصأي

.بلادهسلامةأجلمنضروريةاعتبرهاالتيالإرهابعهد

دعاعليها،الحصولتمقدأصسلامةاهذهأناعتقدوعندما

إعادة،الهدممنبدلاوتمنىإنسانيةحثرأ!عياسةاتباعإلى

فرنسا.إلىالعاديةالحياة

الطبقةإلىيختميانلأبوينأوب-بأرسسوردانتونولد

،الثورةبدايةفيبباريسناححامحامياوكان.الوسص

احدروهو،الفرنسيسكاناشرهبادلناديزعيماكانكما

هد!وكانالتطرفة،الثوريةالجمهوريةالأحزابب!تمن

شيهدفهابلعترقد.ال!جةامنفرنساتحريرالمجموعةهذه

التشريعيةالجمعيةأجبرتعندماأم،297أغسصس!أ01

باسميلقبدانتودكانعشر.السادسلولسسجنعلى

إلىأدتالتيالحركةتزع!الأنه،أغسطسمنأحاشرارجل

.للعدلوزيراأصبحوبعدهاعشر.السادسرلويسسجن

وكامي!روبسبييرمكسمليانورفاقهدانتونأسم!

الثورلينللزعماءوطنياميثاقامارابولوجاندسمولان

الثلاثةالشهورخلالفرسماشؤونلتسييرثوريةومحكمة

تقديهمتمالذينالضحايايكنلم.الثورةبعدالأولىا

الأشخاصكلكذلكولكنفقط،الخونةهماللمحاكمة

عبر،ذلكبعد.المعتدلةأحسيالمميةاآرائهمافياشتبه3تأسذا

العنف،مرحلةتخطيضرورةعنودسمولانندانتو

علىويعمل،ممياستهفييلينأنيجبالميثالىبأنوشمعرا

حكومةخلقع!ىقادر،عملىجمهوريدمشورإحداث

أحنم!.اإيقافدانتوناقترحوقد،منظمة

بإلقاءوأمر،دانتوننجاحمنغيرتهعنروبسبييرأبان

أفزعوقد.الخيانةبتهمةللمحاكمةوتقديمه،عليهالقبضر

كالهم،والعنيفالواضحبشجبهالمح!صمةأعضاءدانتون

عليهالح!صمتم،السلطةفقدانمنيخافونجعلهما

وبلغ،دانتونحقفيالإعدامحكمتنفيدتمرلالإعدام،

ته.دررال!رها!عهد

،بولجانمارا،بمالفرنسيةالثورة:أيضاانف!!

روبسبيير.

أكبرأحدأم(.321-)1265أليجيريدانتي

أحدالكثيرونويعده،أ!سطىاالقرونفيإيطالياشعراء

الإلهيةالكوميدياملحمتهتعد.قاطبةالعربشعراءأكبر

عليهاأثنىوقد،الأدبعالمفيأممبرىاأ!الأعماب!تمن

فيهالماولكنرفيعاشمعراتشكللكونهافقطليسالنقاد،

وعلما.حكمةمن

المثقفينأكبربينمنوواحداشهيرا،مفحرادانتييعد

الإلهيةالكوميدياإلىالدارس!تمنعددينف!!ر.عصهـهفي

دانتيتأثيركان.الوسطىالعصورالأف!ظرملخصالوصن!ثا

منكلأعمالهقلد.لعدهمناحاءرالذينالكتابعلىصويا

أدباءفيدانتيألركما،ميلتونوجونتشوسرحفري

وليرسىلونجفلوودزورثهنريمثلالتا!ئكلشرالقرن

هوجووفيكتورتنيسونواللوردبايرودواللوردشيليبيش

أسقرنافىإليوت..إستيإلىإضافةشليحيلوفريدريك

العشرين.

زاخراتعليماوتلقىلفلورنسا.دانتيولد.حياف

قدي!صنأنويحتمل.والنصرانيةالكلالمميكيةبموضوعاته

بباريص.وربماولادوابولونيافيدرس

بياترسالجميلةللفتاةأ!ذريادانتيحبحان

لأعمالهإلهاممصدرأم(092-1)266بورتيناري

التاسعةفيكانعندمامرةمرت!ت،سوىبهايلتقلم.الأدلية

،الأوللقائهمامنمعنواتتسعبعدالثانيةوالمرة،عمرهم!

سنةوقبل.دانتيلدىعنيفةصدمةالمبكرموتهاخلمص

.أطفالثلاثةوأنجبا،دوناتيجمامندانتيتزوجأم492

والعسكريةالسيامسيةالحياةفينشطاعضوادانتيكان

!ناصبوتقلدشابا،كانعندمابالجنديةالتحه!لفلورنسا.



923نتيلالدا

القرنمنالتسعينياتخلالفلورنساحكومةفيمهمة

مجموعتين،بينسياسيبسراعمنشغلاأصبحعشر،الرابع

كانتااللتينالغبليونومج!صعةالغويلفمجموعة

وقد،توسكانيعلىلسميطرةبينهمافيماتتصارعان

السيطرةالغويلفمجموعة"شسياسيةمجموعةاستطاعت

السياسيةالمجموعةهذهكانت.أم103سنةفلورنساعلى

أم203سنةنفيهإلىبهاأدىمماالشاعر،هذاتكره

عالقفلورنسا،إلىرجوعهحالذفيبالموتعليهوالحكم

بها.ودفنرافينافيوتوفيبالمنفم،حياتهمنتبقىمادانتي

أحسنيوجد،الأولىدانتي،كتاباتبينمن.اعماله

سنةنحصكت!والذيالجديدةالحجطةوهولهعمل

،نثريبتعليقملحقةشعريةقط!314ويتضمنأم،392

مدىالجديدةالحياةعملهويظهرلبياترس،حبهفيهيصف

ضعكلوهو،المتجولونالشعراءأنشدهالذيبالشعرتأثره

عشرالثانيالقرنينخلالفرزساجنوبيفيانتعششعري

الميلاديين.عشروالثالث

أم803عامفيالإلهيةالكووربدياكتابةدانتيبدأ

وتركز،الروحيانتعاشهال!ضمعريةالملحمةهذهوتحكيتقريبا

منلمزيد،الموتبعدالحياةموضوععلىالاهتمام

الإلهة.ا)كوميدياانظر:،عملهعنالمعلومات

حولكتبوقد،كذلكأدبيةغيرأعمالآدانتيألف

.أم403وأم303عاميفمبالعاميةباللغةالفصاحة

أهميةعلىاللاتينيبالنثركضبالذيالعملهذاويؤكد

يأأو،اللاتينيةاللغةع!ىسلهاوتفض،الإيطاليةباللغةالكتابة

يطورأنإلىيسعىدانتىاشانو.أخرىثانويةمحليةلغة

وطنهم.توحدأنشأنهامزاوطنيةأدبيةلغةالإيطاليون

بالإيطاليةكتبهمكتملغيرعملفهواللأدبةعملهأما

ملحقةقصيدةكل،غنائيةقصائدثلاثعلىويحتوي

العملهذاشضمنكمالمعانيها.ومفصلةطويلةبتعليقات

الحكومةحولأما.لدانتيالواسمعةوالعلميةالفلسفيةالمعرفة

حاول،اللاتينيبالنثرطويلة،مقالفهيأم()313العايئ

حتىبالكنيعسة،ترتبطأنإلر،الدولةدعوةدانتيفيها

شكلعلىوذلك،أفضلحىباةإلىالناسقيادةتستطيع

منمجموعةدانتيكتبء.المقدسالرومانيةالإمبراطورية

الشعريةالقطعمنهـجموعةوتضم،الأخرىالأعمال

الرسائل.منومجموعة

الابسعلىيض!الثقوبكثبرتطريزينسيجالدافتيل

أحسن.بالخيوطمحاكةفت!اتعلىويحتويجمالآ،

تستخدمكما.الكتانيةاطشيوطمنالمصنوعالدانتيلأنواع

وحتىالمصنعةوالأنسجةوالصوفوالحريرالقطنخيوط

وتحتوي.النسيجهذاحياكةفيوالفضةالذهبخيوط

!

!لم(

سعضتطصالصورةوهذ.أعراضلعدةيستخدمنئللزينةالدانتيل

الدانتيل.م!مصنوعةحميعها،!مصدةوغطهاءوالستائرالنسائيةالملابس

وأوراقالورودمننماذجعلىالدانتيلتصاميم

أشكالالأخرىالتصاميمبعفك!تظهر.كماالنباتات

بشكلالملابسعلىالزينةلإضفاءوالإنسانالحيوانات

.للمنازلوالزينةالزخرفةولصنعرئيسي

أصلايصنعكانأنبعدبالالاتالدانتيلمعظميصنع

المصنوعالطريقةحسباليدويالدانتيلويصنفباليد.

ودانتيل،الإبرةدانتيلهما،منهالرئيسيانوالنوعان.بها

الإبرةدانتيلصناعةفيالشخصيقوم.المكوكأوالبكرة

الإبرةباستخداميقومثم،خفيفورقعلىالتصميمبرسعم

بتدويرصائالدانتيلولقومإيطاليا،فييدويايصنعالبكرةدانتيل

.صغيرةدباليسبوساطةحطوطهحددتتصميمحولالمكرات



نتيلالدا024

الأرهاراهدهصعتوقدالإبرةدالتيلألواعأقدمم!الفينيسيالدانتيل

!حيس.ديلوستيسحىبأسلوب

والملالدررضسسادياس!صةلامصموعورقيقلاع!افلانسييزدانتيل

الميلاد!ت.عشروالتاسععشرالتامرالقرسيرحلال

!زكيننتي

قيرز3يم،ىجممالم

":بمييم"!

الحميصالوعم!دالتيلوهو،حوريدي!يمتالمسمىبروكسلدانتيل

.الميلاديعثرالتاسعالقررحلالممتحهوراوكاد.!الإلرةالمصحوع

الرقيقالقطنيالقمالت!م!قطعحياطةبطريقةالمصموالأبيكةدانيل

إنجلترا.فياررانتيلاهداصسع.أحتس!صةاعلى

!-بر؟زرش-

!ثيك!-!-س1ء

4-في3!*ع

صممد1كا

الأماكىأحدباسمالمسمى،البكرةداتحيلألواعأحدهونيتوندانتيل

الميلاديين.عشروالتاسععر،الاسالقرليريصحإنجلترا.!ي

أوالكتادالقط!خيوطم!والحياكةلالحقدالمصموعاللثقوبالدانتيل

.بالمكوك



بالنسبةأما.الإبرةبتويزالمصممالنموذجلملءوالخيط

يتمورقعلىالتصميمرسمفتمالمكوكأوالبكرةلدانتيل

الشخصيقومولصمإلدانتيل.وسادةعلىوضعه

الخيوطاستخدامويتم.أ-فيوطمنبكراتعدةباستخدام

صغيرةدبابيسحولالخيوطحياكة!محيثالنسيجية

المرسومة.التصميمخطوططوأ،وعلىالوسادةعلىمثبتة

عديدةوطرقبوسائل-أيضا-الدانتيلصناعةيمكن

عقدمجموعاتتستخدم،المثالسبيلفعلى،أخرى

الدانتيليسمىالدانتيلمنأنووحياكةلعملالخيوط

الحياكةفينفسهاالفنيةادلرقتستخدمكماا!لثقوب.

النوعمنوهو.الكروشيهدانتي!!يسمىدانتيللعمل

التامبوردانتيلويصنع.!!قوفةبإبرةجيدبشكلالمحبوك

قطعبخياطةالدانتيلخياطوويقوم.الحياكةتصاميمبتطريز

لصنعالشبكةعلى)الموسلين(الرقيقالقطنيالقماشمن

الأبليكة.دانتيل

الأماكنبأسماءاليدويةقماإلداختيلمعظمتسمى

هوالإبرةدانتيلأنواعأشوأحدأصلا.فيهاتصنعالتي

أنواعهناكفرنسا.فيأينكونأفىالمصنوعألينكوندانتيل

باسمالمعروفبالإبرةالمصنوعالدانتيلمنمشهورةأخرى

المشهورالدانتيلومن.والفيفسيوبروكسلأرجنتان

وميشلنشانتلىدانتيلوالمكوكبالبكرةالمصنوع

وفلانسينيز.

القرنخلالأوروبافىالدانف!لصناعةتطورت

رئيسيينمركزينوبلجيكاإيطالياوكانتعشر.السادس

فىالبريطانيونالخترعونوطور.البدايةمنذالدانتيللعمل

وأبالبكرةالحياكةالة،اليلاديالتامئكلشرالقرنأوائل

الالاتمنلكثيرأساساالآمةهذهوأصبحتالمكوك

إلىانتيل.أصناعةفىاليومالمستخدمة

المعقوفة.الإبرحياكة:أيضاانظر

الوطنىالقائدبهاقامدانديمسيرة6.مسدر،دادي

.ام039عاممارس21فيوأتباعا!غانديالمهاتماالهندي

42استمرتالتيالمسيرةهـذهأتباعهمن78وغانديبدأ

أبادأحمدمنبالقربأشرامسبارمتي؟منوانطلقتيوما،

إلىطريقهافىالبحرنحومتب!ةغوجاراتبقرىمارة

الدخولغانديتعمدوهناك.كم038طولعلىداندي

وذلك،البريطانيالحكمضدالمدنيالعصيانعمليةفي

وكان،الملحإنتاجخلالمناحتفاليةبطريقةالقانونبخرق

الحكومةتنتجهلمالذيالملحأخذأنعلىينصالقانون

تعتقلولم.للقانونخرقايعدالضرائبعنهتؤدولم

شهربعدسجنتهولكن،ءباشرةغانديالبريطانيةالسلطات

وقد.ام039عاممايوهـنالخامسفيأي،ذلكمن
241نهر،بنوالدا

خطىتبعبحيثالجماهير،انتباهدانديمسيرةأثارت

بطريقام039سنةفيمواطن000706منأكثرغاندي

السجن.إلىوالذهابالملحإنتاج

أوروباأنهارأطولثانيالدانوبنهردهر.،الدالوب

كم2!086طولعلىالدانوبويجريالفولجا،نهربعد

أوروبافيالأسودالبحرفيمصبهإلىبألمانيامنبعهمن

نحوالنهرهذاحوضمساحةوتبلغ.الشرقية

2.كم0881!ه0

بالغابةصغيريننوينملتقىعندالدانوبنهرينطلق

ألمانياعبرالشرقنحوملتوياطريقهويشقبألمانيا،السوداء

ثموالمجر،سلوفاكيابينالحدودمنجزءطولعلىوالنمسا

عبرطريقهيشقثمبالمجر،بودابعستقربجنوبايتقوس

منجانبايمثلأبعدمكانوفىيوغوسلافيا.ويعبرالمجر

بينالحدودعلىوجانباورومانيا،كرواتيابينالحدود

جزءاليكونالشرقنحوالنهريجريثموبلغاريا،رومانيا

قبلأفرعثلاثةإلىوينقسموأوكرانيارومانيابينالحدودمن

الاكثرالثالثالفرعويكونالأسود،البحرفييصمبأن

وأوكرانيا.رومانيابينالحدودبقيةالشمالنحواتجاها

لنقل)مراكبوالبرجاتالتجاريةالسفنوتنقل

نهرعلىالشحنبضائعمنهائلةكميات(البضاؤ

الكيميائية،والمواد،الزراعيةالموادفيوتتمثل،الدانوب

نحوويوجد.أخرىوموادوالفولاذ،،الخامالمعدنيةوالمواد

النهر.طولعلىرئيسياميناء35

للطاقةومحطاتسدودادولبفمعشيدوقد

البوابةسدهوسدوأكبر،الدانوبنهرعدىالكهربائية

يوغوسلافيابينالحدودعلىضيقممروهو،الحديدية

التيالكهرباءمنويوغوسلافيارومانياوتستفيدورومانيا،

السد.علىالموجودةالطاقةمحطةتنتجها

-البيضا

أوكرانلا3

لأ*جميما

!
لوماقيا

يولتدا

الذبرأتيدسحثاك!لمص

كدشثيا-دي!

-ا!لائثآ3

!هبه!،

ا"3ء.الصوفيفي

ص"-!ث!ثهم،!الحدبدىثبمنرخيماخ!كا

ثلا*-!لأ*!ص!.البوسظلى3+،**البحر !!--صقيرعس!يطاليا-!-يو!شك!سد+الداثوبثصا!سود

!!س-يلغاربا

.ل!ص!هحرالميانميا!يوون4!هعيم

الدانوبنهرموقع



عمروبوأ،نيالدا242

مجاربعدةاسدانوبانهرالقنواتمنمجموعةوتربط

شيأررانوبالنهرالرئيسيةالقناةتشييدتموقد.أخرىمائية

الدانوبنهرتربطوهىالعشرينالقردمنالتسعينياتبداية

مكنتوقد،الرايننهرمنفرعهوالذيالرئيسيبالنهر

.الشمالوبحرالأمعودالبحرل!تالتنق!منأسمفناأعناةاهذه

الموسيقيالمؤلفإلهاممصدرالدانو!نهرجمالكان

أس!ضاسةدفعهبحيثالأصغراشتراوسيوهانالنمساوي

نأإلأالحميل"!.الأزرقالدانو!نهر"لمعلىالشهيرالفالس

الشديد.التلوثمنحاليايعانىالنهر

-!81هـ،371444)عمروأبو،الداني

عمروأبوعمربنعثمانبنسعيدبنعثمانأم(.530

القرطبي،الأندلسمدنإحدىدانيةإلىنسبة،الداني

الإمام،بالصيرفيزمانهفيالمعروفبالودلاء،اللأموي

فحخايشرثدخل.المقرئ!تشعئمشايخالحافظالعلامة

بها.فتوفيبلادهإلىوعادمصروزار

،البيانجامع،المقنعالتيسير،:منهامؤلفاتعدةله

فىالمحكمبمالقرآنآيعدفيالبيانوالابتداء،الوقف

النقط.

ومؤرخأ!تاذ.(مأ!419168)جلين،ئيالدا

قبلماحقبةفيكمتخصصاشعتهر.القديمةالآثارلعلم

فجواتفيخبيرايعد.الغرليةوأوروبالبريطانياالتاريخ

العصرإلىتنتمياكتيأ!محمةاالصخريةوالنصبالقبور

مثلكتبامنشوراتهمنمجموعةتضم.الحديثالمجري

الغربية.أوروبافىالضخمةالصخريةالنصببناؤو

وتابدراستهويلز،جنوبيدانيالإدموندجل!تولد

كمابكمبردج،جونسانتوكليةكارد!جامعةبكلية

سمةإلىأم389مشةمنجونسانتلكليةمدرساعمل

.أم819

لاسما.(م5691-1091)هنري،بزرو-لنيادا

بريو.جول-هنريالفرنسيوالمؤرخللكاتبالمستعار

خلالمنالمصرانيةالأولساطفىكبيرتقديرعلىحصل

ملخصتاريحوهوأم()459عصرهفيالمسيحكتابه

مجلداتعشرةمنيتألفالذيكتابهاما.المسيحلحياة

(أم1659)489المسيحكنيسةتاريخعنوانتحت

النصرانية.الكنيسةتاريخفيتتبع

خلالوكتببفرنساإلنالفيروبز-دانيالوأ!د

رواياتالعشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

بفقدانواهتمام،قويديني،حساستحثيع،ومقالات

العالميةالحربخلال.الحقيقيالدينيللإحساسالإنسان

أسذياالملقدسالتاريخكتالهتدميرالخازيونحاول،الثانية

اليهودبتاريخيعنى

بعدالكتابطبع

بال!كاروبز-دانيال

سفر.،دانيال

العهدا)تطورالمقدس

أعيدأنإلىبقيتالنسخبعضأنإلا،

انتخابتمام559مشةفي.الحرب

الفرنسية.ديمية

لكتابا(،)المؤدفاتلقديمالعهدا:نظرا

.(اغديم

إحصائيةأرقامجونزداومعدل.ل!صلر،داو

الولاياتفيوالسنداتالأسهمأسعاراتجاهاتتوضح

الأسهممنمختارةلأسعارمتوسطاتوهي.المتحدة

.بنيويوركالماليةالأوراقسوقفىالمتداولةوالسندات

المتومعطاتهذهبحسابوشركائهجونزداوشركةوتقوم

نشرمؤسمعةوهي.اسماعةمدارعلىتحاري،يوملكل

متوسط-ا:المتولممطاتهذهمنأنواعأربعةوتوحد.مالية

أسهمأسعارمتوسط2-.صناعيةشركة03أسهماأسعار

51أسهمأسعارمتوسط3-.مواصلاتشركة02

الشركاتأسهمألممعارمتوسط-4.عامةخدمةشركة

أخبارباهتمامالجمهوروشابع(.شركة6)5مجتمعةأعلاه

.المتوسطاتهذه

المستثمرين،بيناستخداماالمتوسطاتهذهوأكثر

وهبوطارتفاععنويعبر.أصناعيةاالأسهمأسعارمتولحمط

نأمثلاافترضنافإذا.نقاطش!صلفيالمتوسطاتهذه

كانمايومفيالإقفاللعماعةعندالصناعيالمتوسط

فإن65.882إلىالتالياليومفيوارتفع987،.32

الحالةهذهفيالمتوسطارتفاعيحددونالاقتصاديين

.لقصةأ.423ب

عامفي،الصناعىالمتوسطنشرشيحونزداوبدأ

تمحيث،صناعيةشركة12أسهممستخدماأم698

هذهأسهمأسعارمجموعبقسمةببساطةالمتوسطحساب

كانتالتيالشركاتبعضولكن.21علىالشركات

أسلوبابتدعت،المتوسطحسابفيتستخدمأسمهمها

مقابلأكثرأوسهمينإصداربذلكونعني.الأسهمتشطير

السهمسعرانخفاضإلىيؤديممافعلا،موجودسهمكل

نأ،المثالسبي!!علىافترضنا،فإذا.التقسيمنسبةبسفص

للسهم،دولارا18بواقعأسهمهاتبيعكانتماشركة

السهمسعرفإن،سهمينإلىسهمكلبتشطروقامت

فإنالحالةهذهوفي.دولاراتتسعةإلىيهبطسوف

تكونسوفسهمينكلقيمةلأنشيشا،يفقدلنالمستثمر

وإذا.الأصلفيموجوداكانسهمكللقيمةمساوية

جونزداومتوسطحسابفيالأخيرالسعرهداامشخدمنا

عنحقيقيغيرهبوطااعتبارنافىأدخلناأننايعيذأ!كفإن

الأساسي.السعر
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جونزداومتولممطاتحسابفيالأخطاءتحدلث

الأخطاء!ذهولتصحئالتشط!ص.غيرأخرىلأممباب

تشطيرحدثفإذا.متغيراقاسمايستخدمجونزداوفإن

فيالمستخدمةالأسهمأسعارجملةفإنما،شركةلأسهم

عنوعوضا.الأسهمعددعاىتقسملاالمتوسطحساب

فىالحسابعمليةتؤديببب!القاسمإدخاليتم،ذلك

تموقد.للمتوسطالحقيقيةالقيمةحسابإلىالنهاية

يساويوكانأم289عامفي،،مرةلأولالقاسمإدخال

عبرالمستمرةالتصحيحعهطياتوبسبب.67.61حينئذ

إلىالصناعيللمتوسطالقاسمقيمةهبطتالسنوات

إدخالويتم.العشرينالقرنمزاالثمانينياتبنهاية.75،

وأنقاطخمسإلىتصلاكشلتصحئالأخطاءالقاسم

أكثر.

وايه\سهم.السنداتأيضا:انظر

أولادمنوهوأدله،أنبياءمننبيالسلامعليهداود

الرحمن،خليلإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيهوذا

ورقائقوعبر،مواعظفيهالزاوراللهأعطاه.السلامعليهم

النبوةبينوجفله،الخطاب!وفصلالحكمةوآتاهوأذكار،

الزبورقرأإذاالإنشادجميلالصولت،حسنوكان.والملك

ترجعالأغصانعلىوتقف،الطرانعنالطيرتكف

فىمعهترددالجبالكذلك،وتسئبتسبيحه،بترجيعه

ويصومالليليقومالعبادةكثيروكانوالإبكار.العشي

خصهوقد،مسجدهفييومهمنكبيراجزءاويقضيالنهار

الطيروترجيعوعشيا،بكرةيسبصتمعهالجبالبتسخيرالله

لهالحديدوإلانةالطير،منطقوتعليمهالزبور،قرأكلمامعه

لدرءالدروعصناعةتعليمه!،كالعجينيديهبينفكان

.الحربخطر

تعالىقولهبذكرهجاءتالتيالقرآنيةالاياتبينومن

-""أوابإنهالأيدذاداودعبدناواذكريقولونماعلىاصبر)

والطيرت"نروالإشراقبالعشييسبحز،معهالجبالسخرناإنا

وفصلالحكمةوآتيناهملكهوشد!.ناثا:أوابلهكلمحشورة

جعلناكإناداوديا)تعالىوقوا،.7102:ص!الخطاب

الهوىتتبعولابالحقالناسبيكفاحكمالأرضفيخليفة

لهماللهسبيلعنيضلونالذينإناللهسبيلعنفيضلك

.62:صالح!،ب!يومنسوابماشديدعذاب

سليمانانظر:.السلامعليهسليمانلداوداللهوهب

.السلامعليه

داود.،الأصبهانىانظر:.الأصبهاليداود

داود.أبو،الأعرجانظر،2.الأعرجداودأبو

القرد)منتصفأفغانستانانظر:محمد.خان،داود

العمترين(.

الأشعث.بنسديمانانظر:.السجسثاليداودأيو

داود.أبو،الطيالسىانظر:.الطلالسيداودأيو

داود.،الأصبهانى:انظر.الظاهريداود

بينتقع،الشماليةأيرلندافيمحليحكممنطقةداولى

ويبلغألستر.شرقجنوبفيدندرموخليجلوسترانجفورد

زراعيةداونومنطقة.نسمة305)57لممكانهاعدد

المحصولانهماوالبطاطسوالشعير،رئيسيةبصفة

مدينةوباليناهنكالأبقار.أيضاالمزارعونويربى،الرئيسيان

وداونالبحر،علىشعبيمنتجعونيوكاسل،مهمةزراعية

.اللإداريالمنطقةمركزهيباتريك

فىالمستالمقاطعاتإحدىاسمأيضاهووداون

عامفىالمحليالحكمتنظيمإعادةوبعد.الشماليةأيرلندا

ولكنها.إداريةصفةأيةالمقاطعةلهذهيعدلم،أم739

وثقافية.جغرافيةأهميةذاتظلت

يصيباضطرابداونمتلازمة.متلارمة،داون

وأهم.المنغوليةباسمأيضايعرف.الولادةحديثيالأطفال

الأعراضوبعض،العقليالتخلف،المميزةأعراضه

الأنف،وتفلطح،أعلىإلىالعينانحرافمثل،الجسدية

ذلك،إلىبالإضافةوغلظخهما.اليدينوقصر،الرأسوصغر

الشكل.منتظمةوغير،صغيرةوالاذانالأمشانتكون

وضعف،القلباضطرابات،عادة،المتلازمةوتصحب

لدىالعقلىالتخلفويتراوح.التنفسوصعوبةالنظر،

والتخلف،الحالاتبعضفيالحادالتخلفبينالأطفال

.أخرىحالاتفيالخفيف

.الصبغياتعددفيشذوذبسببداونمتلازمةتنتج

دقيقةوحداتعلىتحتويالخليةمنجزءوالصبغية

)الجينات(.المورثاتتسمىالوراثيةالصفاتعنمسؤولة

74داونبمتلازمةالمصابينلدىالصبغياتعددويبلغ

الأطباءربطوقد.الطبيعيالرقموهو46منبدلآصبغية

الوالدين.أحدلدىالمورثاتعددفيبشذوذالشذوذهذا

السلىبزلباسميعرفخاصااختباراالأطباءويستخدم

.الولادةقبلالجنينعندداونمتلازمةعلىللتعرف

مولود.ألفكلمنواحدفيداونمتلازمةتظهر

الطقاتوكل،العالمفيالجنسياتكلأطفالبهاويصاب

مصابطفلولادةاحتمالويزداد.والاقتصاديةالاجتماعية

عاما.04عنالأمعمرزادكلماداونبمتلازمة
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،داونبمتلازمةالمصابينالأطفالتدريبيمكن

دوروتقوم.الجسميةإمكاناتهمحدودفيمنهموالاستفادة

منيعانونالذينأولئكبرعايةالمتخصصةوالمعاهدالرعاية

الأطفالايبقىبأنالخبراءمعظهمويوصيالحاد.التخلم!

أوضحتوقد.منازلهمفيخفيفةإعاقاتمنيعانونالذين

يمت!صنالمنرلفيتنشئتهمتتمالذينالأطفالأنالدراسات

أولئكمنأفضلللعلاجواستجابتهم،أعلىذكاءحاصل

فيفالأطفال.المتخصصةالمعاهدفىتربيتهميتلقونالذين

الأعمالوتعلمالخاصةالفصولحضوريمكنهمالمنازل

العادية.المهار)توتلقيالروتينية

هايدونلانجدونجونإلىداونمتلازمةالمممايعود

فيمرةلأوأ!المرضاكتشص،بريطانىطبيبوهو،داون

منمرحلةفىالتلارمة،علىأطلةىوقد.أم866عام

الصغارأضحايااوحوهملامحالأنالمنغوليةاسمالمراحل

الأقصى.الشرقمنطقةس!ظنوجوهكبيرحدإلىتشبه

فماالحستالمناطقإحدىداونمنطقةمئطقلأ.،داون

لوبلفاستفىالبحرمداخلبينوتقع.الشماليةأيرلندا

الجنوبمنالأيرلندياالبحرويحدهالو.فوردوكارلنج

المقاطعة.حدودضمنأيضالو!شرانجفوردوتقع.الشرقي

2.!ما2و466التاريخيةداونمقاطعةمساحةوتبا

أكبرللونيا،الشرقيةالجنوبيةالزاويةإلىتمتدالغربوفي

أيرلندا.فىبحيرة

صىالمحلىالحكمتنظيمأعيدحينماأم،739عاموفى

إدارية.كوحدةداونمنطقةاختفت،الشماليةأيرلندا

لانبريدج،آردز،:الجديدةالمناطقمساحتهاوامتصت

ونورث،ومورني،ونيوريوليزبورد،،وداونوكاسلريغ

.وناد

داونمنطقةسكانعددكان،التغيراتهذهوقبل

تعدولم.أم719تعدادحعسب،نسمة876131.

داخ!!يعيشونالذينالسكانعنأرقاماتنشرالحكومة

القديمة.المنطقةحدود

منخفضة.مسطحةمساحةداونمنطقةومعظم

تجمعاتهيالجميلةالمناظرذاتالأراضيسماتوإحدى

التلالتسمىالتيالشكلالبيضيةالصغيرةالتلال

إلىكروبسليفجبالالمنطقةوسطفيوترتفع.الجليدية

منطقةتوجدالجنوبوفيالبحر.سطحفوقم54علو

سليفارتفاعويبلغ.الرائعةالمناظرذاتمورنىجبال

م.085حوافيأيرلندا،فيقمةأعلىدونارد،

رأسمنبنجورالإداريومركزهاداوننورثوتمتد

آردزجزيرةوشعبهلو،بلفاستشواطئإلىلوسترانجفورد

والبحرلوسترانجفوردبينالأرضمنضعريطهي

حولأسفلإلىالمتجهةالمسهولوتعرف.الأيرلندي

بسهوللوسترانجفوردمنالاخرالجانبعلىداونباتريك

لي!صيل.

وسبلجافاليسايلنتسدودمورنيجبالفىوتوجد

ويحتويبالماء.الشماليةأيرلنداأراضيمنالكثيرتمدالتي

على،مورنيجبالمنحدراتعلىالواقعمور،توليمتنزه

.الغاباتمنه!ضار005حوالى

تعششالتيالجزرمئاتسترانجفوردخليجفيوتوجد

عندسريعتيارويوجد.كبيرةباعدادالبحريةالطيورفيها

بورتافريقريتيبينالعبارةوتصل.الخلئالضيهتمدخل

المضايق.عبروسترانجفورد

منأكثرسنوياتتمتعوهى،معتدلبمناغداونوتتمتع

منطويلةبساعات،الشماليةايرلندا!ىاخرىمسطقةأية

وفي،م55ينايرفيالحرارةومتوسط.أصساطعةاالشمسر

منالسنةفىالأمطارهطولمعدلويختلص.م551يوليو

الساحل.علىملم825إلىمورنىفيملمأ0،75

وفى.داوناقتصادمنمهمجزءالزراعةالاقتصاد.

إنتاجفىالمزارعونشخصصأ!لمنطقةالشماليالجزء

المنخفضةالأجزأءفيالفلاحونويزرع،الألبانصناعة

الأماكنأما.والشوفانوالشعير،القف!اردزجزيرةوشبه

البطاطعم!.لزراعةتمامافتصلحالخصبةالتربةذاتالأحرى

المناطقوفيأيضا.أهميتهاوالخنازيروالماشيةالأغنامولتربية

.عامبوجهفقيرةالتربةتكونالمرتفعة

فيالسابقةالمدينةداونباتريكأصبحت.الرئيسيةالمدن

الكبيرةوالمدن.داونلمنطقةالرئيسىالمرحصالآنالمسطقة

المدنوتضموبنجور.واردزونيوتاون،نيوري:هيالأخرى

،سلولانوكاودرومور،،هنكليناوبا،نبريدجبالأصغرا

وكروسجار.فيلدوسانت

بنجورمنتجعفىكبيرةزيادةالسكانعددوازداد

البحر.شاطئعلىالممتع

فييعملونالذينالناسإقامةمقرالمدينةوأصبحت

مورني.جبالسفوحعسدنيوكاسلوتقع.بلفاممت

والتر،ولالي،دوناغادي:الصغرىالمنتجعاتوتتضمن

فىفاجىبورتفىويوجد.بويختووارنوروستريفور

كبيرةقاعدةويعد،حديثعميقميناءآردزجزيرةشبه

.كبيرةأسماكلصناعة

الاثارمنالكثيرالريفيةالمناطقفييوجد.تاريخيةنبذة

ماعصورفيهناكيعيشونكانواالذينالناسعنالمتبقية

خاصةعلاقةوهناك.الأولىالنصرانيةوالعصورالتاريخقبل

أرضيةفىدفنإنهيقالالذيباتريكوالقديسالمنطقةبين

مرتفععلىالكاتدرائيةوتقوم.داونباتريككاتدرائية

المديمة.علىيشرف



245دايفد

أسماءفىآثارهموترى،المنصقةهذهالفايكنجغزا

سترانجفوردداونمثلهذا؟شايوكلحتىالإسكندينافيةالمدن

.وكارلنجفورد

الأنجلوالباروناتغزا،الميلادياعشرالثانيالقرنوفي

وفىألستر.شرقكورسيدي!جونبقيادةنورمنديون

المستوطنونجلبا!لإدي،عشرالسالغالقرن

الأسكتلنديةالمنخفضةالأهـاضيوثقافةلغةالأسكتلنديون

باليناهنككانت،أم897عاموفي.داونمقاطعةإلى

ضدالمشيخيةالكنيسةلثوارالصلىبالموقفأحداثمسرح

شمالأصبحوجيزةبفترةذلكقوبعد.البريطانيالجيع!

.المتحدةللمملكةالقويبولائ!كمامعروفينداونوشرق

همأسا!ميةبصفةامسكانحيث،داونجنوبو!ن

الأيرلندية.للقوميةسبيرتأييدهفإن،كاثوليكرومان

الشمالية.بأيرلنداداونم!لاطعةفيمدينةداوفياشفي

إنهيقالالذيباتريكا!غدي!م!اسممنتسميتهاجاءت

.هناكدفن

منطقةفيرحالهباتريكحط،المعتقداتلبعضوطبقا

بنىثم،م432عامفيداونباقهـيكمنبالقرب،ساول

اعيدالميلاديعشرالثانينالقموفي.ذلكبعدالكنيسة

مالاكى.القديسيدعلىالكنيسةبناء

بإنجلترا،وستمنسترمدينةفيشارعسثرلتداوللج

يسكن.الماليةوزيرومنزلالوزراء،رئيصمنزلعليهيطل

الماليةوزيريسكنبينما،01رقمالمنزلفيالوزراءرئيس

السيراسممنالتسميةأخأ-توقد.اارقمالمنزلفى

فىعليهالمطلةالمنازلمنال!ديدبنىالذي،داوننججورج

.الميلااديعشرالسالغالقرنأواخر

01رقمالمنزلالثاني%ضورجمنحأم732عامفي

ذلكفىللوزراءرئيساكانالذي،والبولروبرتللسير

لجزءاءبناعيدا.روبرتل!بسا،لبولوا:نظرا.لحينا

منالستينياتفيعاما.بئلإثينذلكبعدالمبنىمنالأمامي

11رقموالمنزل01رقمالمنزلبناح!أعيد،العشرينالقرن

أقديمتين.االأماميتينواجهتيهماخلف

-685أهـ،04)65هفررأبيبنداوود

عذافر،بندينارمحمد،أب!هندأبىبنداوودم(.757

رأى.الثبت،الثقة،الحافظ،الإهـام،البصريثم،الخراساني

المسيب،بنوسعيد،العاليةأبياعنوروى،مالكبنأنس

شعبة،:عنهوروى.وكأيرهم،النهديعثمانوأبي

حمادقال.وطائفة،القطانويحر،،عليةوابن،والحمادان

بنعبداللهوقالداود.منأ!قهأحدارأيتما:عنهزيدابن

داودمثل:فقالهند،أبيبنداودعنأبيسألتأحمد:

قالصالحا،كان:العجليوقالثقة،داودعنه؟!يسأل

والعمل.العلمفيرألمماوكان،الحجمنراجعامات:الذهبى

عسكريام(.819-191)5.موشي،دايان

عامحربفىالإسرائيليالجيشقاد.إسرائيلىوسياسي

بالاشقراكممصرعلىالثلاثيالعدوانإبانام،569

الستةالأيامحربفىكبيرادوراأدىكماوفرنسا.إنجلترا

صار.ام679عاميونيوفيوسورياوالأردنمصرضد

فىاستقالأنهبيد،ام779عامإسرائيللخارجيةوزيرا

نأينبغيماتفعللمحكومتهأنلاعتقادهأم؟979عام

وإسرائيل.العرببينالسلامإحلالأجلمنتفعله

عامإلىام539عاممنللأركانرئيساعمل

،ام649إلىام959عاممنللزراعةوزيراثمام،589

.ام749أم،679عاميبينماالفترةفيللدفاعوزيراثم

على-فلسطينعلىانتدابهمخلال-البريطانيونحكم

الإرهابيةلنشاطاتهوذلك.م9391عامفيبالسجندايان

غيريهوديعسكريتنظيموهوالهاجاناه،تنظجمداخل

فأخذ،فلسطينفيللعربمضادإرهابىبنشاطقامرسمي

مكانهم.اليهودويحل،ديارهممنيطردهم

صفوففيليقاتلسراحهأطلقأم419عاموفى

معركةوهي،الفرنسيةفيشيحكومةضدالبريطانيين

إحدىوفقئت،بجروحأصيب.لبنانفىرحاهادارت

اليهودبينام489عامحربفيأيضادايانشارك.عينيه

الشرعيين.البلادأصحابالفلسطنيينوالعربالمحتلين

القابدة.:انظر.لدايةا

(.الحكم)نظاماليابانانظر:.برلمان،الدايت

أوهايو،بولايةالصناعيةالمراكزأكبرمنمركزدالدون

عدديبلغ.المتحدةبالولايات،الأوسطالغربمنطقةفي

مأباسمداجونتعرف.نسمة4401822سكانها

رائدي،رايتويلبوروأورفيلالأخوينلأنوذلكالطيران

غيرالالاتالرئيسيةصناعاتهاوتشملفيها.عاشا،الطيران

وتوجد.والبلاستيكيةالمطاطيةوالمصنوعات،الكهربائية

وقد.الجويةباترسون-رايتقاعدةالمدينةمنبالقرب

ولها،أم697عامفىالوجودحيزإلىدايتونظهرت

شؤونها.يديرحاكممجلس

وتقع،المساحةحيثمنويلزمقاطعاتأكبردالالد

علىبشدةالويلزيالطالغويغلبويلز.كربيجنوب

المقاطعةهذهوتتضمن.الحياةفيوأسلوبهشمعبهاعادات
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فىويوجد.أبريستويثالويلزيوالتربويالثقافىالمركز

ل!ش،الجنوبىالساحلقربالصناعيةالمراكزبعضدايفد

رئيسي.بشكلزراعيةمنطقةهيالمقاطعة

تنطمأعيدعندماأم،749عامدايفدمقاطعةأنشئت

منتتألفمنطقتهاكانتدأطثوقبل.المحليةويلزحكومة

كارمارثنشايرو!ارديجانشايرهىمقاطعاتثلاث

قديمة.ويلزيةلمملكةاسمادايفدوكانوبمبروكشاير.

اللغةالمقاطعةسكاننصفنحويتحدث.اللغة

السكانأرباعثلاثةيتحدث،الريفيةالمناطقوفى.الويلزية

بعضتأسستوقد.الإنجليزيةإلىبالإضافةالويلزية

الويلزية.باللغةمقرراتفيهاتدرسالتىالثانويةالمدارس

دايفد،جنوبىعلىالصارمالإنجليزيالطابعويغلب

المعيشة.وألمسلوباللغةحيثمن،بمبروكمدينةحول

.الصغرىإنجلتراباسمالمنطقةهذهوتعرف

القديمة،الزراعيةالعاداتمنال!صثيراختفى.العادات

صوفجزحفلات:متلحماسا،يلقىمايزالدعضهالكن

الدينية.الطقوسأهميةتراجعتوكذلك.الخراف

الرجبى.اتحادشعبيةالمنظمةالرياضاتأكثر.الترويح

ركوبويعد.القدملكرةفرقالرئيسيةالمدنفيوتوجد

تشيعكما،المحبوبةالرياضاتمنبهاوالتسابقالقوارب

.الجنوبفىالكريكيتلعبة

!سإلى!!ار!ادالفدتنقعهم.المحليالحكمنظام

إبريستويث،تضماالتىوسردجيونكارمارثن:هىمناطق

ولانديلوأمانفوردتضمالتىوداينفورولامبيتر،وكارديجان

قشجاردتضمااكتيوبرسلىولانليولاندوفري

وبمبروكشاير.هافنوملفوردوهافرفوردومست

دايفدمقاطعتيبخدمةبوويز-دايفدشرطةوتقوم

فيالرئيسيالشرطةمقرويوجد،المتجاورتينوبوويز

كارمارثنفيالتاجمحكمةوتنعقد.كارمارثن

وست.وهافرفورد

فىلاقتصاا

دايفد.فياقتصادينشاطأهمالزراعةتعد.الزراعة

منالوسطىالأجزاءفيواسعاانتشاراالألبانمزارعوتنتشر

يتمالذيالحليبنصفمنأكثروتنئدايفد.المقاطعة

وديانفيكثيرةمختلطةمزارعوهناكويلز.فيإنتاجه

الأجزاءفىالمزارعونويربي.اسماحليةالسهوأ!وفيالأنهار

المحاصيلوتشملوالأبقار.الأغنامالمقاطعةمنالجبلية

مزارعوويتخصص.والقمحوالشوفانالشعير:الزراعية

.المبكرةالبطاطاإنتاجفىالجنوب

السبخةالأراضيفيانتشارايزدادنشاصأوالحراجة

الدائمةالأشجارزرعتدايفد،شماليوفى.والمرتفعات

صيدصناعةتقهقرتوقد.واسعةمساحاتفيالخضرة

فيالمتركزةال!جرىالأنشطةمنكانتالتىالأسماك

صغيرةقواربمنالسالمونسمكصيدلكن،ملفوردهافن

كارديجانقربمستمرالايزالقرقلتدعىجدا

وكارمارثن.

الفحممناجمفيالكثيرونيعملوالمحاجر.التعدين

ليانلي،شماليدايفد،منالشرقيالجنوبفىالحجري

تموقد.صلبفحموهو،الانتراسايتالمحليةالمناجموتنتج

أمانفوردقربالصلبالفحملإنتاجمحليةمحاحرافتتاح

.أم789عام

نشاطالأخشابقطع

ومتطور!هماقت!ادي

فيوبحاصةدايفد،لي

!مالشماليالحرء

ومعظم.المقاطعة

تقطعالتىالأشجار

الأحشا!علىللحصول

.الحضرةدائمةأشحار
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موجزةحقائق

كارمارثن.:الإداريالمركز

أبريستويث.كارمارت!،،فنملفوردها،بمبروك،نلىليا:اللدنأكبر

.2كم567/5:حةالمسا

.أم!!أاحصاءحسبنسمة6.341"":السكانعدد

منتجات،الحليب،الغنمالبقر،طخم:الزراعة:الرئي!يةالججات

.الأخشاب،البطاطسالألماد،

البضائع،البلا!متيكمنتجات،الزيورق،الأثاث،الملابس:الصناعة

القصدير.صفائح،الفولادية

صفابلصناعةمركزاليانايكانت.الصناعة

خاص.ضخممعملفىالفولاذبهايطلىالتيالقصدير

فيالقصديرصفائحاماتاممتشلىأهميةتراجعتوقد

المصانعمنلكثيرمقراليانليمازالتلكن،الراهنالوقت

صناعةخدمةفييعملبلضهامايزالالتيالعامةالهندلمسية

الانليانلىفيتصنعالتيالمنتجارتوتشملالفولاذ.

الكيميائية،والمواد،والجعة،والمنزليةالصحيةالأدوات

النحاسية،والألمعلاك،علاطوافىالبلاستيكومنتجات

والأرغن،البيانومفاتيححاتولوغيارها،وقطعوالسيارات

النسائية.والملابس

الرئيسيةالمرأكزأحدطويلز!تمنذملفوردهافنتعد

لناقلاتالطبيعىمرفأهاوبخسعبريطانيا،فيالنفطلتكرير

والصناعاتالنفطمصافيتوس!توقد.الضخمةالنفط

السبعينياتخلالكبيرةبى!رعةملفوردهافنفيلهاالرديفة

العشرين.القرنمن

سريعنموحالةفياقتصادي3نشاطالسياحة.السياحة

كم07امتدادعلىالوطنيالساحىلمتنزهويقعدايفد.في

داي!لى.فيالساحليالشريطمن

السككخطينتهيوايرتصالات.المواصلات

ميناءوهيفشجارد،فيلندنمنالمنطلقالرئيسيالحديدية

عبارةتوجدكما.أيرلندافيبروسليرإلىالركابلنقل

القطاراتوخط.بمبروكءد!روسليرإلىتتوجهأخرى

الحديديةالخطوطلدىبالب!شاريعملالذيالوحيد

بنيصلالذيالشهير،رليلىلواديخطهوالبريطانية

كبرياتفييوميةصحفوتصدر.دفلوجسرأبريستويث

دايفد.فيالمدن

الم!طح

مقاطعاتمنكلدايفدتحد.والمساحةالموقع

علىسواحلهاوتقع.الغربيةوجلامورجانوبوويزجويند

فيهامسافةأقصىوتبلغ.الأيرلنا-يوالبحربريستولقنال

الغربإلىالشرقومنالجنوبإلىالشمالمن

أكم.01

غربيفيبرسليجبالارتفاعيصل.السطحمظاهر

المنطقةهذهأنالاثارعلماءويعتقد.م045نحوإلىدايفد

انظر:ستونهينجفيالمستخدمةالأحجاربعضمصدر

متنزهويغطي.بلاكجبالتقع،الشرقوفي.ستونهينج

دايفد.إلىويمتدبلاكجبالالوطنيبيكنزبركن

يبلغالتىفور،بملمنهيدايفدمقاطعةفيقمةوأعلى

الشمالفيكامبرياجبالقمممنوهي،م572ارتفاعها

منخفضاتمنطقةفهيدايفد،جنوبأما.الشرقي

وهيكامبريا،جبالفيالرئيسيةالأنهاروتنبع.شاسعة

وإستوث.وتيويتيفيأنهار

علىانزهيد،سانتففي،معتدلدايفدمناخ.المناخ

إلىينايرفىالحرارةدرجاتمتوسطيصل،المثالسبيل

درجاتلكن.م415إلىفيصلأغسطسفيأما،م56

الأراضيفىوخاصة،الداخليةالمناطقفىتتفاوتالحرارة

فوقالسنويالأمطارمعدلويقلارتفاعا.الأكثر

ملم.أ(000عنالساحليةوالتخومالجنوبيةالمنخفضات

فوربملمنمنحدراتفوقملماو005علىيزيدولكنه

الغربية.

تاريخيةنبذة

التاريخ.ماقبلعصورمنكثيرةآثاردايفدفىتوجد

لكنهم)كارمارثن(موريدنمفيحصناالرومانبنىوقد

النصرانيةدخلت.المنطقةفىدائمحكمنظاميقيموالم

دايفد،القديسألسروقد.الرومانىالعصرفىدايفد

فيدايفدسانتبلدةويلز،يرعىالذيالقديسوهو

طوالالبلدةهذهوكانت،الميلاديالسادسالقرن

هذاضريحلزيارةإليهالناسيفدمركزاالوممطىالقرون

القديس.

الثانيالقرنأوائلفيالمنطقةهذهالنورمنديونفتح

مستقلة-شبهمنطقةوهي-ملكيةمقاطعةوأقامواعشر،

شمجعواكما.شهيرةقلعةبمبروكفيوبنوا.بمبروكحول

السياسةهذهوأدت.المنطقةهذهفيالاستقرارعلىالإنجليز

الطابععليهايغلبألانحتىموجودةماتزالطائفةنموإلى

.الصارمالإنجليزي

وكارمارثنشايركاردجنشايرمقاطعاتتكونت

وضعاواكتسبت،النورمنديةالعصورفيوبمبروكشاير

ما356فىالصادرةالاتحادقوانينخلالمنقانونيا

إنجلترا.معويلزوحدتقوانينوهي،أم425و

فيالفرنسيونالجنودنزل،النابليونيةالحروبوخلال

لذلك،ونتيجة.قصيرةلفترةالمنطقةواحتلوافشجارد

منمجموعاتكانتفقد.أم983عامالقلاقلبدأت

أكشاكتهاجمالنساءملابسفييتخفونالذيالرجال
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اطدي!تدكاريةلوحةوتوحددايفد.فيبدأتريكالثغبأحداث

ناربرت.شماليإيفيلودفىلالشغبقاموا

وقد.الطرقمستخدميمنالنقودتحصلالتيالرسوم

،م1844عامحتىاستمرتالتيالقلاقلهذهعرفت

ربيكا.شغبأحداثباسم

تاريخ.،المتحدةالمملكة،جلامورجانأيضا:ان!

انظر:.إيثانترالكلورودايفيئيلالدايكلورو

القوةأنهعدىالداينويعرف.القوةدقياسوحدةالدالق

تسارعاوتعطه،المادةمنواحدجرامعلىتعملالتي

القوةفيهاتعملثانيةأعلالثانيةفىواحدلمشتيمترمقداره

منجزءوالداين(.ثانيةلكلثانيةلكلسنتيمتر)واحد

النظاممنقديمنوعوهوالثانية-الجرام-السنتيمترنظام

النظامباسمالمعروف،الحالىالمتريالنظاموفي.المتري

لقياسالداين،منبدلآالنيوتنيستخدم،للوحداتالعالمي

.القياس،النيوتنانظر:.القوة

فياشتركأمريكىفنان(.-أم)359.جمدال!،

خلالالمتحدةالولاياتفىنشأتالتيالشعبيالفنحركة

.الميلاديالعشرينالقرنمنالستينيات

أنواعمثل،مألوفةيوميةلأشياءواقعيةصوراداينرسم

بعضفيأضافألمملوبهلكن.الحدائقومعداتالملابس

حقيقيةأشياءوضعأولرسوماتهعمليةأشياءالأحيان

رقم2السوداءالحمامغرفةفىرسمتهذلكمثالأمامها،

قماشقطعةإلىمغسلةفيهاداينربطالتى،أم629عام

.الحمامغرفةجدارلتمثيلالأسودباللونمطليةالتيلمن

أعماله.منالعديدفىمعينةصوراداينكرر

وخشن.فروسميكلهوقويضخمحيوانا!ب

يصنفهاولذا.الحيواناتمنغيرهابافتراسالدببةوتقوم

الحيواناتتلكأي-اللواحممنأنهاعلىالحيوانعلماء

تتغذىالدببةأنواعمعظمأنإلا.أطحومباتتغذىالتي

وأوراقوالجوزالفواكهذلكفيبما،الأخرىبالاطعمة

.والأسماكليالحشراتالنباتات

اللحومآكلاتأكبرمنالبنىألاسكادبويعد

م5.2منأكثرإلىطولهليصلينموأنيمكنإذ،البرية

،أخرىناحيةومن.كجم008منيقربمايزنوقد

بداسمأيضاعليهيطلقالذي،الشمسيالدبفإن

منيقربماطولهيبينحيثدبأصغريعدا!للايو،

-03بينماوزنهيبلغقدبينماأسم،0902

كجم.45

ونجدهاالاستواء.خطشماليفيالبريةالدببةتعيش

قريباالقطبيةالمنطقةوفيالشماليةوأمريكاوأوروباآسيافي

نوغالجنوبيةأمريكافىيعيشبينما.الشمالطالقطبمن

أنواعأيةتعيشولا.النظاراتذوالدبهوفقطواحد

الجنوبيةالقارةفيأوأستراليا،أوإفريقيافيالبريةالدببةمن

.)أنتاركتيكا(المتجمدة

الدبجسم

،وهيسميكوفراءالوزنثقيلةأجسامذاتالدببة

وهوصغيرتانعينانوللدب.الرؤوسكبيرةالجلودمرتخية

إلىترتفعانمستديرتانصغيرتانأذنانولهالبصر،ضعيف

الشمبحاسةيتميزلكنهمحدود،سمعهأنكما،أعلى

القوية.

قدمولكل.ضخمةوأقداموقويةقصيرةأرجلوللدلبة

طويلبمخلبإصئمنهاكلينت!،أصابعخمعسة

منالعكسعلىلأنهاالخالبرؤيةالممكنومن.وضخم

فيمخالبهالدبويستخدم.مغطاةليست،القطمخالب

أنواعمنوغيرهاوالنولالنباتاتجذورلاستخراجالحفر

فريسته.لتمزيقأوالغذاء،



.السالمونأسماكاصطيادهاأثساءصغارهامعالبنيالدبأنثى

الحيواناتمنكيرهاعنمشيهافيالدببةوتختلف

أطرافعلىوتحريتمشيالحيواناتفمعظم.الأخرى

علىقدمهباطنجماعيضعالدبأنحينعلىأقدامها،

القدمبعقبألارضوضاربايخطوهاخطوةكلفيالأرض

القدمينطوليبلغوقدتماما.الإنسانيفعلكماأولأ

،أخرىناحيةومن.سم03.4-نحوالكبيرللدبالخلفيتين

عقبوضعوكذلكالقصيرةوالأرجلالكبيرةالأقدامفإن

إلا،رشيقوغيربطئايبدوالدبيجعلالمشيعندأولآالقدم

الدبوبإمكان.بسرعةالتحركوبإمكانهارشيقةالدببةأن

اساعة.كم55إلىتصلبسرعةالجريالقطبي

الدبحياة

فيتتجمعلاوهي،وحيدةعادةالدببةتعيعش

معايعيشانقدوالأنثىالذكرمنكلاأنإلامجموعات

فصلفيالتزاوجفترةخلالشهرمنيقربماإلى

الأنثىوتقومبعيدا،الذكريتجولوبعدذلك.الصيف

جرائها.لولادةالمناسبالمكانبإعداد

فترةأغلبالدببةبعضتقضي.الشتويالسبات

العلماءمنالعديدويرى.بالسباتشبيهةحالةفيالشتاء

9،2الدب

إلا.الشتويللبياتنموذجيةحالةالدبعندالسباتأن

الحيواناتمنالدببةيعدونلاآخرينكثيرينعلماءأن

ويشيرون.حقيقيةبصورةالشتويالبياتفيتدخلالتي

فييحدثلماخلافا-الدبجسمحرارةدرجةأنإلى

لا-الشتويالسباتفىتدخلالتيالأخرىالثدييات

وءاضافة.الشتويبياتهفترةخلالكبيراانخفاضاتنخفض

قدرعلىيصبحوربما،بسهولةالدبيصحو،ذلكإلى

الشتاء.منالمعتدلةالأيامخلالالنشاطمنكبير

وأالكسلمثلمصطلحاتالعلماءهؤلاءويستخدم

.للدبالشتويالسباتلوصفالتامغيرالشتويالبيات

.السباتانظر:

موجزةحقائق

.الدبنوعحمسبأشص9-7:الحملفترة

.2وغالباصغار14منالمواليد:عدد

عاما.5103:الحياةطول

أمريكا،الشماليةأمريكاآسيا،،الشمماليالقطبفىوجودهاةأماكن

الجمولية.
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كمياتبتناولالشتويلسباتهبالإعدادالدبيقوم

وتخزين،أصيفامنالأخيرالجزءخلالالغداءمنكبيرة

الدبفإنيعثئالغذاء،وعندما.للطاقةجسمهفيالدهون

قامحفرةأوكهفاالوكرهذايكونوقد.وكرهإلىيذهب

القطبيالدبأنثىوتلجأ.كبيرةشجرةجذعتحتبحفرها

الجليد.بينلهاأوكاراتحفرأو،الثلجيةالكهوفإلى

مناطقفيتعيشالتىوالسوداءالبنيةالدببةتدخل

حينعلى،شتويمسباتفترةفىدائماقارسشتاءذات

تبقىالمعتدلالشتاءذاتالمناطقفىالموجودةالأنواعأن

وأ!يسالشتاء.خلالفقطقصيرةلفتراتأوكارهافي

والدببة،الشمسيةالدببةمثل،اتدببةمنالمداريةللأنوا

نأمنالرغموعلى.شتويسباتفترةالكسلى،الهندية

تبصأنهاإلا،الشماليالقطبفيتعيشالقطبيةالدببة

القطبيةالثلوجبينتتجولأنهاكماالشتاء،طوالنشطة

الفقمةلتصطادبالثلجالمغطهاةغيرالمياهمنمقربةعلى

إلىتأتيالتيالبحريةالثديياتمنوغيرهاالبحر()عجول

الشاطئ.

صترةخلالالدبجراءأغلبتولد.الدبجراء

فيجروينالأنثىاتلدماوعادة.للأمالشتويالسبات

مولودب!تعادةالمواليدعددويتراوح.الواحدةالولادة

فيزنجداصغيرةالجراءهذهتولدمواليد.وأربعةواحد

أ!لادةاعندفقطكجم.،ه.-.25،نحومنهاالواحد

بعدالعينانتفتحثمفراء،وبلاالعينينمغلقةأيضاتولدوهي

ي!صسووالناعمالكثيف!الفراءيبدأوهنا،الولادةمنشهر

وتخرجعرينهافيمهامبنالصغاروتبقىالصغير.جسم

وتلعب،لتمرحاشبيع،فصلفيتقريباشهرينلمدةالصغار

بحلولكجما8نحوإلىوزنهايصلإذبسرعةتنمووهي

وتعلمها،عامينأوعاملمدةاملأممعالجراءوتبقى.الخريف!

الصيد.سبلالأم

تأ!،!أنهاإلا،اللحومآكلاتمنالدببةتعتبرالغذاء.

بصيدفتقوم.!!ذلكالأخرىالطعامأنواعمنالعديد

.الأخرىالصغيرةوالحيواناتالبريةوالسناجبالفئران

الأسماكوتصطادالأنهارمجاريفىالدببةوتخوض

الغذاءقائمةوتشم!.القويبفكهاأوالأماميةبمخالبها

والدويدة.الطيوروبيضالنملمنكلاللدبالمفضل

الدوابالدببةتفترسالأحيانلعضوفيالدويدة.:انظر

يشملوقدالخنازير.وصغارالحملانوبخاصة،الحية

والجوزوالفواكهاللبيةوالثمار،البلوطجوزةغذاؤها

ولذا،بالعسلمغرمةوالدببةوجذورها.النباتاتوأوراق

البريالنحلمكامنأوالمستأنسالنحلخلاياتمزقفإنها

منالطويلالكثيففروهاويحميها،عليهللحصول

النحل.لسعات

بحثامتباعدةمناطقعبرغالباالدببةتتجول.العادات

مساحةعلىالرماديالدبيستحوذوقد.الطعامعن

به.خاصةصيدلمساحةيتخذها2كم2503منتقترب

منكثيرفيتشاهدوقدجيداالقطبيةوتسئالدببة

إلىتنتقلحيثالطافيةالثلجيةالجزرمعطافيةالأحيان

اليابسة.عنبعيداكما003منأكثر

إلىتسعىفهى،الغالبفىمسالمةحيواناتالدببةوتعد

أعدأءهافإنولهذا،الخطر.عنتبتعدكماالصراعتفادي

منخوفهاتبديلاوهىوالبشر.الأخرىالدببةمنيكونون

.الطعامعنبحثاالمعسكراتمناطقفيتنطلهتبلالإنسان

الغضب.وسريعةالمزاجحادةتكونالدببةمجموعةأنإلا

شمأنهمنماكلتهاجمأنوبإمكانهالتسرسةمقاتلةوهي

ويتحركبيوتها.أوغذائهاأوصغارهاتهديدأوتهديدها

كما.جسمهضخامةمنالرغمعلىسريعاالغاضبالدب

يمكنالبراثنذاتالقويةالأماميةكفهمنالواحدةاللكمةأن

ومن.والأيائلكالأبقاركبيرةحيواناتموتإلىتؤديأن

.الخطورةبالغةأسلحةتعدالطهويلةالقويةمخالبهشإنهنا،

الأسروفيعاما.03-15نحوالبريةالدببةتعيش

الدبأنحينعلىعاما،وأربعينسبعةالبنىالدبيعي!

عاما.وثلاثينأربعةلعيشالقط!ى

الدببةأنواع

-أ:هيأنواعسبعةإلىالدببةالحيوانعلماءيقسم

السوداءالأمريكيةالدببة2-الضحمةالبنيةالدببة

الدببة5-القطبيةالدببة-4السوداءالاسيويةالدببة3

.النظاراتذاتالدببة7-الكسلىالدببة6-الشمسية

يصنفونالحيوانعلماءمنالكثيرينفإن،أخرىناحيةومن

الدببة.منأنهعلىالضخمالبانداحيوان

فيالدببةأنواعأضخممنتعد.الضخمةالبنيةالدببة

البنيةوالدببةالأوروبيةالبنيةالدببةتشملوهي.العالم

شبهودب،كودياكدبمثل،البنيةألاسكاودببةالآمميوية

الشمالية.أمريكاغربفىالبنيةوالدببة،البنىالجزيرة

الأصفراللونبينالضخمةالبنيةالدببةألوانوتتراوح

تقريبا.الأسودواللون

البنيوالدبالأوروبيالبنيالدبمنكليعد

ولقد.الأطفالقصصفىالمتكررةالشحوصمنالآسيوي

وحشيةرياضةفىبإنجلترا،لندنفيالسنينمئاتا!شخدم

ثمومنعمودإدىالدبيربطوفيهاالدببةتعذيبتسمى

أقاموقد.ضاريةكلابضدنفسهعنيدافعأنعليهيتعين

المتحدةبالولاياتكاليفورنياولايةفىقديماالبقررعاة

.والثيرانالرماديةالدببةبينمشابهةمبارياتالأمريكية

الدببة.تعذيبانظر:
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!ؤع3+!لم!!لأء33برألاسكاولايةفىفتوجدالبنيةألاسكادببةأما
63،لأ-!!بربرصكءبرجمرممؤ!ر-ءيركلبزك!

س-".*!ع3!!،!!!سلا!!ء!3كودياكجزرفىوكذلكالأمريكيةالمتحدةبالولايات

،-*برلأكأ!!عكا"--!ص"لأءألاسكالولايةالشرقىالجنوبىالساحلعلىوأفوناك

يركاصيهر2!!*-

!؟كا:سألاسكا.فيأخرىجزرفيوكذلك

ء!صلم71!!؟!!!برسيه!!لإصىم،52.إلىطولهايصلحتىالرماديةالدببةتنموقد

لمص!-:!لم3صءرزى!لإخإلا،الغضب!سريعةوهي.كجم023-061نحووتزن

كيماول-!3كأللتهديد.تتعرضلمماالعادةفىتهاجملاأنها

2""!ء*(الأبيضالشعرلوجودالرماديأسمعليهاأطلقوقد

+!ع!-س!ط--.!ستبدويجعلهاالذيالأمر،البنيفرائهاعلىينموالذي

-صس!-صس!--!ص"سضصع*يطلقوقد.الرماديباللونمجللةأوالرماديللونضاربة

لأ"!بخ*سذاتوهي.الأطرافالففميةالدببةاسمأيضاعليها

الرماديال!بلاستخراجأساساتستخدمهاطويلةمقوسةمخالب

تلكتستخدمكمالافتراسها،والفئرانالبريةالسناجب

الرماديللدبالعظميالهيكل.أسلحةبمثابةالخالب

!ا!*-حص-المقريالعمودكندا.وغربيألاسكافيكذلكالرماديةالدببةتعيش

.*!*.ا!صرلو!وواشنطنومونتاناإيداهوولاياتجبالفىتوجدأنهاكما

3!نيلمفي.هـل.الرماديالدبانظر:.المتحدةويوميئبالولاياتو

الى"الوركالدببةأنواعأكثرمن.السوداءالأمريكيةالدببة

\ا!ه*الرحلاتعدمنولذ،(أم-صـهامنيقربماطولهايبابسيوعا.

رصإس!اص+رز*را!يصملقدسعضمهاالاأن04:أكحم،نحو-.9السوداء
الد!حهماعل!ولرلىححما.السمالمهامريكا!ىالدببهاصعر

كجم.032إلىوزنه

الرماديالدبأقدامآثارحيثتماما،اللونسوداءالسوداح!،الدببةكلوليعست

!!!!الأمامي!إدقدم،كمااللونبنىأنفالهأنإللاأسودفراءذاتبعضهاتكون

!-

!!!!!!!!!!الدببةمنآخرنوعوهناكالصدر.علىبيضاءبقعابهأن

!!!الخفيةادقدم!*وهناك.فاغبنىفراءذاتوممما،القرفةدببةباسميعرف

الفروذومودكيردباو،الأبيضالجزيرةدبأيضا

المناطقفييعيشالذيالصفرةإلىالضاربالأبيض

"خكندا.فيمالبريطانيةبكولومبيااسماحلية

3*الدبأيضاعليهيطلقالذيالأزرقالدبأما

؟!/-الذيالأمربالأسود،مختلطرماديشمعرفله،الثلجي

لأ!4جبالسلسلةفىيعيشوهو.الزرقةإلىمائلالونايعطيه

ألاسكا.شرقيجنوبإلياسسانت

إلىتصلبسرعةتعدوأنالسوداءالدببةبإمكان

ذاتأنهاكمالفريستها،مطاردتهاعندالساعةفيكم04

كاالسوداءالدببةسببتوقدالأشعجار.تسلقفيعاليةمهارة

عندخصوصا،والأكواخالخيماتحولالمشاكلمنكثيرا

ء؟السوداءالدببةأحدثتوقديديها.متناولفيالطعامترك

لا-الأحيانبعضفيالقتلحدإلىوصلت-بالغةإصابات

باطعامها.قامواالذينوالمسافرينالخيماتلأصحاب

كا!!كا!?،*!الغاباتمنعديدةمناطقفيالسوداءالدببةتعيش

الأسودالدبمنيقربمامنهاويوجد.الشماليةأمريكافىالشاسعة
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الدببةتقطنهاالتيالمناطق

تعيت!اتالماطهت)أد،5(،الحريصهآعلىبالأصفرالملوسةاطواصعتوصح

الاستواء.حطشمالىالدلبةمعفماتعيش.العالمفيالدسبةفيها

بالولاياتالوطنيةالغاباتمحمياتفىحيوان000757

هذهبصيدأطناستسمحكثيرةولاياتوهناك.المتحدة

منيقربماالصيادونويقتل.معينةمواسمخلالالدببة

سنويا.منها.00025

دببةأحياناعليهاويطلقالسوداء.الآسيويةالدببة

السوداءالأمريكيةالدببةمنحجماأصغروهيالهملايا.

أكجما.01علىيزيدماوتزنام5،طولهايبلغحيث

بعضوجودمعالأسودباللونالدببةهذهمعظموتتسما

ش!صلعلىبيضاءكبيرةوعلامةالذقنعلىالأبيضالشعر

دبةالمسماعادةعليهايطلقولذلكالصدر.علىالهلال

الشتاء،فترةوحلال.العلامةهذهوجودبسببالقمر

،قصيرةلفتراتسباتفىالسوداءالاسيويةالدببةتدخل

القطبىالدب

بالأغصانالثلجيةالأرضالدلبةتفرلقأنبعدوذلك

إليها.الشمسأشعةوصوليكفلالذيالأمر،الصغيرة

الصغيرةالأشجارفروعالدببةهذهتفترش،الصيفوفي

الأشجار.فوقعليهلتنامعشهيئةعلى

تقتللأنهاشراسةالأنواعأكثرمنالامحيويةالدببةتعد

الإنسانتهاجموقد،الخيولوصغارالأبقارمنكثيرا

امتدادعلىوالأدغالالغاباتفيالدلبةهذهوتعي!قأحيائا.

الدببةأطوالمعدلهىالمدكورةالأححامأركماأحسامها.وأش!سالارربةااحتلاهـأححامأد،5الصورتوضحوأحجامهاالدببةأشكال

اسمو.ا!صا!لة

الألمودالأمريكيالدب

مأ،5

الشمسيالدب

؟!أ

العملاقةالباندا

م5.1

القطبيالدب

م62.

النظاراتذوالدب

مأ،5

البنيألاسكادب

م72.

ك!

الاسودالاسيويالدبالكسلانالدب
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ذإباصطيادها،الصينيونويقوموشرقيها.آسياجنوبي

علىخارقةقدرأتوعظامهاللحومهاأنمنهمكثيريعتقد

العلل.منالعديدمنالشفاء

الدببةأمهرمنالقطبيةالدببةتعد.القطبيةالدببة

ولها.الضخمةالبنيةالدببةمنحجماأقلوهي،سباحة

منسمكاوأقلطولأأكثرعنقهاأنإلاحجما،أصغررأس

الثقيلالكثيفالفراءلونويكون.الأخرىالأنواعمعظم

منوسائدأ!طبياوللدبالأصفر.اللونإلىيضربأبيض

القدمين،تدفئةعلىيساعدمما،قدمهباطنفيالفراء

الثب.علىالمشىمنوممكنه

منالرغمعلىبسرعةالتحركالقطبيةالدببةتستطع

إلىتصلبسرعةالعدوفبإمكانهاحجمها،ضخامة

أيلاصطيادمنتمكنهاالتيالسرعةوهي،كماس55

-5نحوتبلغبسرعةالسباحةتستطعأنهاكما.الرنة

ممتازا،صياداالقطيالدبويعد.الساعةفيكما.

البشر.يهاجمفإنهالشتاء،فيالشديدالجوعينهكهوعندما

ذلكفىبما،البحريةالحيواناتالعادةفيفريستهوتشمل

القطبيةالدببةوتتغذى.الفظوحيوانوالفقمةالأسماك

الشاطىء.إلىالتياريجرفهاالتيالميتةوالحيتانبالأعشاب

القطية،الدببةالإسكيمويصطاد،أخرىناحيةومن

منالكتيرفىالعظامويستخدمونلحومهاويأكلون

جلودها.منالملابسيصنعونكما،المنزليةالأدوات

للمحيطالمتاخمةالمناطقفيالقطيةالدببةتعيش

الكتلظهرعلى-أحيانا-طافيةوتبحر.الشماليالقطبي

يبعدالذيلورنسسانتخليجإلىتصلحتىالجليدية

منالكثيرويسافر.القطبيةالدائرةجنوبكما/012

القطية،الدببةلاصطيادالشماليةالقطبيةالمنطقةإلىالناس

هذهمثلأدتوقدجلودها.أجلومن،الرياضةأجلمن

الدبانظر:كبير.حدإلىأعدادهانقصإلىالأنشطة

القطبي.

يطلقالذي،الشمسيالدبيعد.الشمسيالدب

ذإ،الدببةأنواعأصغرمنالملايو،دباسمأحياناعليه

كجم45-25نحووزنهويبلغ.م.،9طولهيصل

وأرماديوأنفأسودفراءالنوعهذاأفرادولأغلب

عليهأطلقوقد.اللونقاتمةبنيةأقدامولبعضها.برتقالى

الموجودةالصفرأءأوالبيضاءالعلاماتبسببالحالىاسمه

تلكأنيعتقدونالقدماءمنكثيروقدكان.صدرهعلى

المشرقة.الشمستمثلالعلامات

باطنها،فيشعربدونضخمةأكفالشمسيوللدب

قياساحدةأكثررؤوسوذاتتقوساأكثرمخالبهأنكما

الدبويصطاد.الدببةمنالأخرىالأنواعمخالبإلى

النومفىالنهاريقضيثمفقط،الليلخلالالشمسي

الدببةهذهوتقومالأشجار.علىالشمسيوالاسشجمام

خلالمنوذلكالأشجار،علىبالعششبيهةفرشببناء

كلفيالشمسيةالدببةوتعيشتكسيرها.أوالأغصانثنى

الملايوجزيرةوشبهالصينيةوالهندوبورمابورنيوغاباتمن

وتايلاند.وسومطره

تتحركلأنهاالاسمهذاعليهاأطلق.الكسلىالدببة

منالنوعوهذابالخطر.تهديدهاوقتعدأشديدببطء

عليهايطلقأنهحتى،بالعسلشغفاالأنوأعأكثرمنالدببة

نحوإلىطولهاويصل.العسلدببةأسمالأحيانبعضفي

أسودفراءولها.كجمأ01نحووزنهاويبلغسما،5

فيتكونالصدرعلىصفراءأوبيضاءعلاماتمعخشن

،3.لأى،الحروفشكل

فيأوالأدغالأعشابعلىالكسلىالدببةتنام

الليل.أثناءالفريسةباصطادوتقوم،الصغيرةالكهوف

والعسلالدوديةواليرقاتالطيوربيضتأكلوهي

نأبعدالأبيضالنملتأكلأنهاكما.والنباتاتوالحشرات

الكسلىالدببةوتصدرالغبار.عنهاوتنفضأعشالثمهتمزق

العثورفيصعوبةالصيادونيجدلالذا،وبلعنفحأصوات

الهندمنكلفيالكسلىالدببةوتعيشعليها.

.الكسلانالدب:ان!وسريلانكا.

الدببةمنالوحيدالنوعهى.النظاراتذاتالدببة

إلىالدببةهذهطوليصل.الجنوبيةأمريكافييعيشالذي

فراءولها.كجما04-09منيقربماوتزنأم5،نحو

هذاعليهاأطلقوقدالسواد.إلىيميلبنىأوخشنألممود

الشعرمنالدوأئرأنصافأوالكبيرةالدوائربسببالاسم

.كالنظاراتالدوائرهذهوتبدو.بعينيهاتحيطالتيالأبيض

.وصدرهعنقهفيبيضعاءعلاماتالدبلهذاأنكما

ذلكومع،الدببةهذهعاداتعنالمتاحةالمعلوماتوتشح

واوراقبالفواكهرئيسيةبصورةتتغذىأنهاالقوليمكن

فيالدببةمنالنوعهذاويعيشوجذورها.النباتات

وكولومبيابوليفيامنكلفيالباردةالجبليةالغابات

وتدميرالجائرالصيدأدىوقدوفنزويلا.وبيرووالإكوادور

هذهامتدادعلىندرتهإلىالغاباتفىالدبهذامكامن

المنطقة.

أشجاربينالحيوانهذايعيعق.العملاقةالباندادببة

ويكسو.الصينغربوجنوبغربجبالفىالخيزران

الأرجلمنكللونأنحينعلى،أبيضصوفجسمه

سوداءوهالاثسوداوانأذنانولهأسود،يكونوالكتفين

مأ،5النموالكاملالحيوانطولويبلغ.العينينحول

كجم.أ06-07نحوإلىوزنهويصل

حيوانالعملاقةالباندافإن،الأخرىالدببةوكشأن

بانداكلوتعيع!.التزاوجموسمفيإلا،بمفردهيعيعق
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حيث،مقاطعةعليهايطلقمعيسة،منطقةفيعملاقة

مدةالحيوانويقضي.خيزرانغابةبهوادحولتتمركز

الحيزرانجذوعأكلفيساعة0121بينمانحوتبلغ

بعضويصسف.الرئيسىطعامهمعايمثلاناللدين،وبراعمه

يصنفهابينماالراقون:فصيلةضضالعملاقةالبانداالعلماء

الباندا،انظر:.منفردةمستقلةفصيلةفىالاخربعضهما

.حيوان

.الحيوانأيضا:انظر

منمجموعتانالأصعروالدبالأكبرالدب

جموبىأتفهرانولاالشماليةالسماءفيتظهرانالكواكب

تجمعاتعلىالمجموعتينمنكاوتحتويالاستواء.خط

يدلهماأحصأسهبالخارحيالش!ص!!تشبهالسجوممنأصغر

هذهفإنولذلك.لمغرفتينالخارجىالشكلأوطويلة

والملغرقالكبيرةالملغرفةأحياناتسمىالصغيرةالتجمعات

.المغيرة

ظهرهمانجم!!الأكبرالدبيحويالأكبر.الدب

ويشيرانالكبيرةالمغرفةجبهةيمثلاناللذان،والمراتالدب

.الشمالنجمةانظر:.الشمالنجمأوالقطبيالنجمإلى

فيهابماال!صيرةالمغرفةكأستكونالتيالأربعةوالنجوم

الأ!جر.للدبالخلفيةالأجزاءتمثلوالمراقالدبظهر

ذي!ش!ص!!تحددالمغرفةيدتحونالتيالثلاثةأضجوموا

وأرجله.أ!دبارأسالخافتةالأخرىالنجوموتمث!ط،الدب

الإزارنج!اويصاحبأصيد.هـاخصاايمثلالإزارنجمأنكما

جزءيمعاوالسهميالإزارويكون.السهمييسمىنجم

الثنائية.النجمةانو:.الشائيةأضجمةا

الأكبر،الدبمنحجماأصغروهوالأصغر.الدب

الذي)بولاريس(القطبيالنجممنالأصغرالدبويتكون

.الصغيرةالمغرفةيدنهايةشكليحدد

مدارعلىالأصغروالدبالأكبرأسدبارؤيةويمكن

الشتاءأمسياتوفى.أسشمالياأعرةانصففيالسنة

ذيلويشيرالأكبر.الدبيسارعلىالأصغرالدبيكون

إلىالأكبرالدبذي!يشيربينماأعلىإلىالأصغرالدب

المجموعفن.وضع،يمعكسالصيف!أجاليوفي.أسفل

غربيموطنه،القوةهائلضخمدبالرماديالدب

وغربيألاسكافيأمعا!ميةبصفةويعيش،الشماليةأمريكا

الدببةمنصغيرةأعدادافإنذلكإلىوبالإضافةكندا.

وواشنطنومونتاناإيداهوولاياتفيلعيشاضمادية

الدببةمنأنواعإلىالرماديةالدلبةوتنتمي.وويومييج

الدببةأكتافعلىوتوجد.الكبيرةالبنيةالدببةتسمى

.الأخرىالدببةأنواععنتميزهاأمشمةالرماديةالبنية

بما،الكبيرةالبنيةالدلبةالأنواعمنالعديديسمىوأحيالا

الرمادية.الدببةباسم،الكودياكدلبةفيها

ما8،بينالنموالمكتملةالرماديةأررببةاأ!أطواتتراوح

018بينالنمواكتماللدىالذكورمعظموتزن.م2،وه

النمواكتماللدىالإناثأوزانتتراوحبينماكجم23و.

صوففراءالرماديةوللدببةكجما.أ08و061بين

إلىوالضارب،القاتمالأسمربينلونهيتفاوتكثيفسفلي

أطرافذوخشنخارجيشعر!صذأ!كوللدببةاسمواد.

رماديا.مظهرايعطيهاممافضيةأوليضاء

الدسةتنمووقدىالحلفيتين.رحليهعلىيشصصعملاقرماديدب

الشحالية.أمريكاعريمنأجزاءفيوتعيم!،م5.2طوا!إلىالرمادية
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والأسماكالبريةبالحيواناتالرماديةالدببةتتغذى

وخلال.وجذورهالنباتوأوراقوالحشاشوالتوت

كجم04حوالىالرماديالدبيلتهموالخريفالصيف

الواحد.اليومفيالطعاممن

وقد.عرائنفيالرماديةالدببةتعي!شالشتاءفصلوفي

المآويأو،الكهوففيعرائنهاالرماديةالدببةبعضتبني

جرواالرماديالدبأنثىتضعالعرينداخلوفى.الطيعية

عامبينتتراوحلفترةمهاتهامبنالجراءوتبقى،جروينأو

الرماديةالدببةوتدافع.العامونصفأعوأم3وونصف

وطعامها.صغارهاوعننفسهاعنبضراوة

البشر،ببنيالاحتكاكالرماديةالدببةمعظموتتجنب

ومواقعالأكواختدمرقد-الأحيانبعضفي-أنهاغير

فيالادميينتهاجموقد،المواشيتفترسأو،التخييم

جراءمنمصرعهمالناسبعضلقيوقد،نادرةمناسبات

عليهم.الدببةهجوم

للدببةالطبيعيةالمواطنمعظمالناسدمرالسنينمروعلى

ولأغراضللاممتيطانالأرضتنطفخلال!نالرمادية

موضعالرماديةالدببةأصبحتالحاليالوقتوفي.أخرى

الرماديالدبإلىالناسمنالعديدوينظر.الناسبينخلاف

الدبحمايةمنلابدبأنهويشعرون،للبريةرمزأنهعلى

للدبالطبيعىبالموطنالاهتمامأنبيد.الطبيعيوموطنه

المناطق.بعضفىوالصناعةوالزراعةالعمرانتطويريعوق

أنهعلىالرماديالدبالمتحدةالولاياتحكومةوتصنف

ألاسكا.عداالولاياتجميعفىبالانقراضمهددحيوان

.الدب:أيضاان!

(.الدببة)أنواعالدبانظر:.الشمسيالدب

الدبالكسدى(،ا!دببة)االدبانظر:.العسلدب

.الكسلان

يعرفاللونأبيضالحجمكبيردبالقطييالدب

المناطقفيالقطية،الدببةمعظموتعيش،الشمالبدب

عنبالقطبالمحيطةالبحريةالثلجكتلةفيهاتنفلقالتي

الصواحلفىأساساتعيشفهي.الصيفأثناءبعضها

القطيالمحيطجزروفيوروسياوجرينلاند،لكنداالشمالية

ألالممكاساحلمنبالقربأيضاالقطبيةالدببةوتوجد

والحيواناتالبحر()عجولبالفقمةتتغذىوهي.الشمالى

بصيدها.تقومالتىالأخرى

تحفشرجسمهيغطي.الثلحيةالقطبيةالمسطقةمياهوليالمتجمدةالشواطئعلىيعيمقوهو.الاحتمالعلىالشديدةبقدرتهيتميزالقطبيالدب

ومدالأماميةبارحلهاالتجديصطريقعنبقوةسمبحوالدببةلهما.ويمتزحوالتلجالحليدفىيحوضدل!،اليمينعلىالصورةوفي،اللونأبيض

(.اليسرىالصورة)فىواضحهوكما،الأمامإلىرأسها

7
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،ورأسورقبة،طويلجسملهالقطبىالدب.الجسم

.حادةبالفراء،وأمشانمكسوتانقصيرتانأذنانوله

.م5.3إلى5.2منالنموالمكتملالدبطولويتراوح

الدببةإناثطولويصل.كجم045عنوزنهويزيد

023إلى018منوزنهاويصلأم8،النموالمكتملة

ويتضا!رالشعر،كثيف!أبيضلمحرولهالقطبيوالدب.كجم

الجلدتحتالموجودةالكثيفةالشح!اطبقاتمعالفروهذا

الفراءهذاأنكماالبرد،قسوةمنالدببةحمايةعلى

الصيادين.منوالتخفيالتمويهعلىالدببةيساعد

لحيثجذا،حادةالقطبيةالدببةعندالشمحاسة

كمأ6إلىتص!!بعيدةمسافةعلىالطعامتشمأنيمكنها

السميك.الثلجبطبقاتالمغطاةكهوفهاداخلكانتولو

علىأما.السباحةوالتسلقتجيدالقطيةالدببةفإنكذلك

متقطهعةبسرعةتجريأنفقطإمكانهاففياليابسةالأرض

الساعةفيكم05عنتزيد

بأنواعأساساالقطبيةالدببةتتغذى.الدبعادات

الربيعفصلوفي.المطوقةالبحر()عجولالفقمةمنصغيرة

شىبقتلهاأجحراعجولصعارالقطبيةالدببةتصطاد

--!لس!د!،

!ى!

وو-

!!فيكيم!-

!،73؟ع!يرد

!لأأء!ى

ولادتهعد)الديسم(الصعيرالحروويردصغارها.تحرسالأمالدبة

معطه!وتعيحقالحركةعرتماماعاحراويكولىفقطكحم.7،حوالى

حياتها.سالأولي!العامينفترةالأمك!فيالصعار

ثقوبداخلالعجولهذهصيديتمذلكبعدمكامنها.

تنكسروبعدماالهواء.لاستنشاقمنهاتخرجالتيالجليد

الثلجقطععلىالمستلقيةالعجولتفاجأالجليد،طبقات

وتتغذىفوقها.وتثبالماءتحتمنتقفزبالدببةالطافية

اللبيةوالثماروالسمكوالقوارضالبحر،بطيورأيضاالدببة

والحشائحق.

داخلالشديدةالبرودةشهورأثناءأغطبيةاالدببةتعيش

منالفترةفيعادةجحرهافيتقيمالحاملوالدبةجحورها

كتلةداخلالعمقفيجحرهاتحفروهي،أبريلإلىأ!ستوبر

وأالتلالأحدجانجطعلىالموجودةأضلجاكتلمنسميكة

ديسمبر.أوائلأونوفمبر،أواخرفيأسدبةاتلدثم.أ!ديانا

عندالصغيرالجروطولولايزيد.أحادةافيتوأم!توتضع

.،7حواليإلىوزنهيصلبينماسم52علىولادته

منتقربمدةجماعيةإقامةمعاالعائلةأفرادويقيم.كجم

عاما،33إلىالمتوحشةالقطيةالدببةعمريمتدوقد،عام!ت

أطولبعمرتتمتعفإنهاالأسرفيتعيشالتيالدببةأما

قليلا.

الدببةأنرغمبالبشر.وعلاقتهاالقطبيةالدببة

قل!افإنهاوقتلها،الحيواناتاصطيادعلىتعيشأغطبيةا

حياةيهددونالناسفإنذلكومعالبشر،منأحداتقتل

الدببةمنكثيراالصيادونقتلفقدوبقاءها.الدببةهذه

الغاليالجميلفرأئهاعلىالحصولأجلمنالقطبية

تناقصالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواسطففيالثم!.

عنيزيدلاماإلىالمتوحشةالقطبيةالدببةعدد

وكندا،روسميا،وتفرض.كلهالعالمفي000/52

يسمالتيالدببةأعدادعلىقيوداالأخرىالدولوبعض

فيالانالدببةمجموعأصبحلذلكبقتلها.للصيادين

ونمو.تزايد

.الدب:أيضاانظر

منعرفدهالوبرأشعثضخمحيوانالكسلانالدب

لأنالعسلدبأيضاويسمى.وأكتافهرقبتهحولالفراء

الدببةوتعيش.المفضلةأغذسهمنواحدايعتبرالنحلعسل

الهند،تلالوفي،الضيقةالصخريةالأوديةفيالكسلى

الممكنومنالطباعبحدةالدببةهذهوتتسموسريلانكا.

الدبطولويبامنها.الاقترابعندخطيرةتكونأن

وله.كجمأ51وزنهيبلغوقدالمترونص!متراالكسلان

متخذةالصدر،علىبيضاءرقعةوحودمعطويلأسودفراء

يكونويكاداللونرماديالكسلانالدبووجه.7الرقم

الشعر.منخاليا

ويرقاتالأبيضالنولالكسلىالدببةتأك!ماوعادة

والثمارالشجروأوراقالأزهارأيضاوتأكل،النمل
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بحدويكادو!!،رماديأوأسودأشعثلفرويتميرالكسلانالدب

وسريلان!!ا.الهندتلالعلىالديةهذهتعيشالشعر.من

النملأعشاشعنبحثامكانأيتتسلقوهى.والحبوب

النحل.أوالأبيض

الطويلةومخالبهاالضخمةأقدامهاالدببةتستخدم

جذوعتمزقأنهاكما،الأبيضالنملأعشاشبعنفلتفتح

عمشفعند.العسلأقراصتحتويالتيوأغصانهاالأشجار

منالعمشعنبعيدابنمإلترابالدببةتقوم،الأبيضالنمل

بشفطذلكبعدالدببةتقومثم،الأبيضالنملتعريةأجل

وسمانشفاهوتتناسبأفواهها.داخلإلى،الحشرات

الغذائية.عاداتهمعجيدبشكلالكسلانالدبوأسنان

وتنقصهلزجطويلولسانمرنةوشفاهطويلخطمفللدب

السفلى.والفكالعلويالفكمنكلفىأماميتانسنان

بأصواتالتجويفهذاخلالمنالطعامالدبويجذب

عالية.شفط

النهاروأثناءليلا.الطعامعنالكسلىالدببةوتبحث

طولعلىكهوفا،تكونماعادة،محميةأماكنفيتنام

كماالشتاءفىطويلةلفتراتتناملاوهىالأنهار.ضفاف

.الاخرىالدببةبعضتفعل

(الدب)صغيراثنينأوديسماالدببةإناثمعظموتلد

ظهورفوقالصغارتركبماوغالبا.الواحدةالمرةفي

الأشجار.تتسلقوهىحتىأمهاتها

الكوالا.انظر:.المحلىالدب

النمل.احملان!:الئمل.دب

تستعملمتسدقةأومتدديةنباتاتلمجموعةاسمالدباء

بالكو!ماالشبهقريبةالخضراواتمنوهي،للزينة

إفريقيابراريفيطبيعياالدباءوتنمو.اليقطينو

المشهورةالأنواعوبعضوالأشكالالألوانمتعددةجدابةتمارللدباء

.أعلاهتظ!للزيخةتستعملالتي

ثمارولها،الهادئألمحيطوجزروآ!مياوالأمريكتين

،بارزةبأجزاءعريضةوأوراق،والأشكالالألوانمختلفة

.ءصفراوزهور

الملحدباءتشملجاذبيةوالأكثرالصغيرةالدباءبعض

التيالصحنغطاءودباء،العشبيضةودباء،والفلفل

بالأليافالجافةثمارهاوتمتلئلوفا.أوليوفابأيضاتعرف

رائحةلهللحمامإسفنجاأوللصحونغطاءتكونالتي

أنواعبينمنجداالصغيرةالعش!بيفةدباءويعتبر.عطرة

أكلها.يمكنالتىالقليلةالدباء

أساساتستعملكبيرةثمارالزجاجةتشبهالتيوللدباء

تشبهالتيالثمارتجففوآسياإفريقياوفي.وزينةتحفا

وتشمل.الأخرىوالسوائلالماءلحفظوتستعملالزجاجة

وأالغليوندباءالدباءمنالمعروفةال!خرىال!نواع

قرنأوالكمثرىأوالبرتقالأوبالتفاحوالشبيهةالكلبالتق

هرقل.مضربأوالبدرة

الطويلالصيفذاتالمناطقفيالدباءزرأعةتسهل

وتربةمشمسلمكانإلاالبذورزراعةولاتحتاج.الدافئ

الجليد.خطروزوالصالحة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القرعالششايوتيالبطيخ

التزيينقرعالحيارالأحمرالبطيخ

اليقطهينالشمامالأصفرالبطيح

مجنزرةعجلاتعدىتتحركمدرعةعربةالدباية

الرشماشة،والمدافع،الثقيلةالمدا!مثلالأسلحةوتحمل

هذهتركبالدباباتمعظموفى.الصواريخوقاذفات
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سالهالدقاثد

الحر!!ةوساقلالمحرك

رشاشةمداير

أ!سائقاالمد!عىالمدائ!محمل

أملم50مد!ع

لحرلرا

وأجزاؤهاالدبابةطاقم

نوعم!أمريكيةدلابةالرسميير

معالطاقبمأفرادومواقع06أم

ويتالم!،المركبةأحزاءلعض

آخرينوتلاثةالقائدسالطاقم

والتالي،بالسياقةأحدهميقوم

ويقوم،المدبلالقذائفيحمل

المدافع.بإطلاقالآخران

نوعصمدلمعوللدلابة

.رشاشانومدفعانمل!،أ50

طاق!اوللدلابة،البرجيسمىدوارهيحلفيالأسلحةا

أفراد.خمسةإلىثلاثةمنمكون

الدرعةحباتالمرمهاجمةفيالدلابةتستخدم

أضاراوإطلاق،الأهداهـالأرضيةواالمشاةوالجنود،الأخرى

يص!!مامجتمعةاالعاجيوشوتمتلك.الطائراتعلى

لدىوكان.دلابة000051منأكثرإلىمجموعه

دبابة000.05منأكثرأصممابقاالعسوفييتيالاتحاد

دباباتإلىتصنف000.01منأكثرالمتحدةوالود!يات

وتزن.المدرعةالاستطلاعمركباتأورئيسيةمعارك

وتزنطنا45إلى32ب!!ماالرئيسيةالمعاركدبابات

طنا.23إلى6ماب!تالمدرعةالامشطلاعمركبات

حصما/08تبلغبسرعةأسدباباتابعفرتسيرالأداء.

أطباباتامعدليبلغرأسمصحةأاالأرضعلىالساعة

،الوعرةالمناطقفيكم32إلى61بينماالعادية

بزاويةمنهاالهبوطأومنحدراتصعودللدلالاتويمكن

حدودفيدائرياتلفأنيمكنهاكما053إلىتصل

طولها.

001ب!!مايتراوحبعيارمدا!بهاالدبالاتوأحدث

ذاتإطلاقأنظمةيمالمدافعهذهدمجويمكن،ملمأ2وء

صعيرةأهدافإصابةالمدافيلهذهويمكن.إلكترونيتحكم

كة.متحرالدبابةتكونعندماحتىأحصمء،لعدعلى

يقاومأديمكنهثقيلتدريعأيضاالحديثةوللدبابات

النووية.أوالتقليديةالأسلحةهجمات

البريطانيين،إلىالدلالاتفحرةتنعسب.تاريخيةنبذة

-191)4الأولىالعالميةالحربخلالطوروهاالذير

عليهاالبريطانيونأطلقتصنيعها،عمليةوأثناءأم(.819

البريطانيونا!متخدموقد.هدفهملإخفاءالمائيةالدبابات

عامفيالسوممعركةفيالألمانضدمرةلأولالدبابات

أ!نع،امتقنةغيربطيئةالأولىاالدبالاتوكانت.أم619

عامفيكامبريامعركةفيبحجاحا!شخدمتولكنها

.أم179

(أم459-1)939الثانيةأعالميةاالحر!خلاا!و

حققتوقد.الدباباتالمتحاربةأسدولاش!!اممتخدمت

بولندامنكلعلىمهمانصراالألمانيةأصدلاباتاوحدات

هزمأم439سنةوفي.السوفييتيوالاتحادوفرنسا

أكبرفيالسوفييتىبالاتحادكيرس!كشيالمانالأالسوفييت

آلاففيهااشتركتحيث،التاريخفيدباباتمحركة

م4491سنةألمانياالحلفاءدباباتواجتاحت.الدبابات

أوروبا.فيالنصرتحقيقفيبذأسكمساعدة

العديدفىالثانيةالعالميةالحربمنذأ!دلالاتاثتشار

وقد.الأوسطالشرقفيخاصة،الإقليميةالحروبمن

العربيةالحربفيدبابة.0006منحترأاستخدم

خلالتقريبانصفهاذمروقد،أم739سنةالإسرائيلية

الحربهذهوخلال.القتالمنفقصأيوماعشرةتمانية

وعلى.مرةلأولللدباباتالموجهةالأسلحةااستخدمت

فعالةكانتالدباباتأنإلافيها،الكبيرةالخسائرمناشغم

لها.والمدفعيةالمشاةدعماتوفيرعند

الأولى،العالميةالحرب،البريسكوب:ايضاانظر

الثانية.العالميةالحرب

التنيك.حمض؟المدبوغالجددان!:.الدباعة

التربة.فيتوجدغامقبنيأ!نهاعضويةمادةالديال

وأجساموالنباتاتالجذورتتحل!!عندماالمادةهذهوتت!صن

الدقيقةالحيةالكائناتوتتسبب.الميتةالصغيرةالحيوانات

وتؤثر.التحللهذافيوالفطرياتالبهتيرياتسميالتي

علىوقدرتهاالتربةبنيةعلىالترلةفيالدبالكمية

يؤديكما.اللازمالغذاءتوفيروعلىبالرطوبةالاحتفافأ

المحصولحجمزيادةإلىعامةلصمفةالدبالمنالمزلإلجيد

ته.وجود

تملأأنهاكما،والإلعمفنجيةبالنعومةتتميزمادةوالدبال

جذوروتمكن،للتربةالمعدنيةالحبيباتبينالفراغات

طريقهاعنالجذورتمتصدقيقةشمعيراتإخراجمنالنبات
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وتعم!!بالماءأيضاتحتفظالدبالمادةأنكماوالغذاء.الماء

التربة.وتعريةالمياهنقصمشكلةتخفيفعلى

.المجاري:أيضاانظر

الأسعار.عدىالمضاربونانظر:.والثيرانالدببة

.برجالثور،:انظر.لجم،نلدبراا

منالشرقيالجزءتمثيوصناعيةتجاريةمدينةديرقس!

أهالييؤمها.نسمة382.112سكانهايبابمددالمجر.

دبرتسنوصارت.حاجياتهملشراءالمجاورةالزراعيةالمناطق

عشر،السادسالقرنأوائلفيللبروتستانتيةرئيسيامركزا

المدينةهذهومن.الكالفينيةرومااسمعليهايطلقوكان

.أم984عامالمجرامعتقلالكوسوثلاجوسأعلن

إبان،أم449عامالمجريةالانتقاليةالحكومةفيهاواجتمعت

الثانية.العالميةالحرب

ودونه،ودزخوحدوكثيفمرحصشعرابالسكرديس

للتخميرويستخدم،الداكنالبنيأوللصفرةضارب

علفايستخدمكما،الكحولوتقطيرالحلوىوصنعوالطخ

للماشية.

منتجاالسكردبسأنواعمعظمعلىالحصوليتم

فإنولذلكالسكر.قصبمنالسكرصناعةفيجانبيا

دبسأنواعمعظمتنتجالسكر،قصبتزرعالتيالبلدان

السكر.قصب:انظر.العالمفىالسكر

بلوراتإزاحةبعديبقىالذيالسائلهوالسكردبس

دبسصنعيمكنكما.المركزةالقصبعصارةمنالسكر

المغلاةبطريقةأو،المكشوفةالغلايةبويقةالسكر

أغراغية.ا

فيالقصبعصارةتغلىا!لكشوفةالغلايةطريقةفي

العصارةغلييتمأنبعدالماءويتبخر.مكشوفةكبيرةمغلاة

نأإلىإضافياغلياالمتبقيةالعصارةوتتلقى.عديدةمرات

الكتلةتسمىوالبلوراتالعصارةمنمتيبسةكتلةتصير

فيصغيرةثقوبذاتبراميلفيتوضعثماومن.المطبوخة

بلوراتتاركا،الثقوبهذهعبرالسكردبسوينزقيعانها.

البراميل.داخلالسكر

-عامنحوعلى-تستخدمالكبيرةومصائاسمكر

فيالمطبوخةالكتلفيهالغلىالتي،الفراغيةا!لغلاةطريقة

تقلب،مراتعدةغليهاوبعد.مغطاةكبيرةفراغيةمغلاة

دوارةحاوياتفيالمزيجيدارثم،خلاطفيتاماتقليبا

جدرانالفرازاتولهذه.المركزيةالطردفرازاتتسمى

إلابالمرور،السكرلدبستسمح،النحاسمندقيقةشبكية

السكر.بلوراتتحجزأنها

السكر.منمتنوعةأصنافاللدبسالإضافيالغليينتج

القرارةالمتعددةالغليعملياتبعدالمتبقيالدبص!ويسمى

التبنمعأحياناوتخلطالسماد،فيوتستخدمالسوداء.

.المزارعلحيواناتعلفالتكون

الإثيليالكحولعنهينتجالدبستقطرأنكما

وقوداوالمستخدم،الكيميائيةالصناعاتفيالمستخدم

.للاحتراق

كانأم(.269-)ء185فيكتوريوجيندبس،

الأمريكيينالعمالحركةباسمومتحدثابارعاخطبا

الحديديةالسككعمالاتحادأس!.للاشتراكيةوداعيا

كافةيجمععماليااتحاداليكونأم،398عامالأمريكية

اختلافعنالنظربغض،الحديديةبالسككالعاملين

توجيهاالاتحادهذاأصدرأم498عامفي.مهنهم

القطار)حافلاتالبلماناتقيادةعنيمتنعوابأنلأعضائه

السككبلماناتلصانعيمؤزارةوذلك(،الحديدي

رئيسأستدعىذلكإثرعلى.إضرابهمفيالحديدية

لفضالفيدراليةالقواتكليفلاندجروفرالمتحدةالولايات

وحوكمالبريد.مسيرعرقلةإلىأدىأنهمدعيا،الإضراب

لقرارالانصياعرفضلأنهأشهر،مشةلمدةبالسجندبس

كانالسجنمنخرجوحينما.الفيدراليةالمحكمةأصدرته

بحق.اشتراكيا

شجبخطبة-الأولىالعالميةالحربأثناء-دبسألقى

وفيأم،189عامالتجسسقانونتحتوادينالحربفيها

نأغير،أعوامعشرةبالسجنعليهحكمالتالىالعام

عامالعقوبةعنهخففهاردينغوارنالأمريكيالرئيس

.أم129

،مراتخمسألاشتراكيةالمظلةتحتنفسهدبعه!رشح

،ام009عامالاجتماعيالديمقراطيالحزبرضنحهإذ

،ام219و،أم809الاعوامفيألاشتراكيوالحزب

الانتخابيةحملتهأداردبصأنالغريبومن.أم029

مليونعلىيحصلأنواستطاع،السجنمنالأخيرة

فيهتناولوقد،وقضبانأسواركتابهألفتقريئا.صوت

السجن.قضايا

الأمريكية.إنديانابولاية،هوتتيريفيدبعرولد

فيوكان4الحديديةالسككور!قفيبالعملالتحق

وقاداصارلاحقوقتوفيالعمر.منعشرةالخامسة

)التيالقاطراتوقادينقابةإلىوانضم،للقاطرات

كان(.القاطراتوسائقيوقادينقابةبعدفيماأصبحت

إلىأم088عاممنلخزانتهاوأميناللنقابةسكرتيرا

عامإنديانابولايةالتشريعيةبالهيئةعملكما،ام398

.أم855
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الأشجاروفروعجذوععدىينموطفيدينباتالديو

الغالبفيالامريكىوالدبقالأوروبيالدبقينمو.الختلفة

علىينموقدأنهكما.أضفاحاأوالسنديانأشسجارع!ى

والحوروالجميزالبريوالزعرورالزيزفونمثلأخرىأشجار

.والتنوب

نباتالأوروبيالدبق

أوراقذوالخضرةدائم

ومتينةالشكلمستطلة

صغيرةأزهاروله.ومرنة

الربيع.فيتزهرصفراء

البيضاءثمارهالطوروتأكل

العليق.ثمارالمسماة

ال!بقبمناقيرالعليقبذوروتلتصق

عندماتتناثرثمالطور،

ثمارت!صنوقدالأشجار.لحاءعلىمناقيرهاالطيورتشحذ

طويلةأزهارفلهالأستراليالدبقأماللبشر.سامةالعليق

حولوينمو.للخضرةضاربةوثمار،زاهيةحمراء

القزميالدبقيعدرأسيا.الأستراوالشرقيةالشماليةالسواحل

أ!لاياتاشرقىأصنوبراأشمحارعلىينموصغيرانوعا

آسيامنوأجزاء،المتوسطالأبيضالبحرومنطقة،المتحدة

.الجديدةبغينياوانتهاءالهملايامنبدءا

النصارىوأعيادالتقاليد،منبكثيرالدبقنباتيرتبط

نأالمؤرخونويذكر.الميلادعيدوخاصة،الدينية

يقطعونكانواالقدامىالسلتالكهنةأوالدروديين،

المقدسة،السنديانشجرةعلىتنموالتيالدبقنباتات

فييذكرومماالسحر.منكتعويذاتللناسويعطونها

قتلالدبقمنمصنوعاسهماأنأحشمالابلادأساطير

الأوروبيةالشعوبوكانت.فريجالإلاهةابنبالدر

المحتم!ومن.الدينيةطقوسهافيأسدبقاتستخدمالقديمة

منانبثقتالميلادعيدفيالدبقامشعمالعادةت!صنأن

الممارسة.تلك

.الطفيلياتأيضا:ان!

الشرقيالساحلعلىوتقعأيرلنداعاصمةدبفن

دبلن.لمقاطعةالتابعةلينستر،محافظةداخ!للجمهورية

مساحةفوق،ليفينهرمصبعلىالمدينةتقعكما

يرتفع.نسمة478لأ938ويسكنها2كم911مقدارها

أضفناإذاخصوصا،مليونمنأكثرإلىفيهاالسكانعدد

لها.المجاورةالحضريةالمناطقالمدينةإلى

الخدماتعلىيشرف،محليئمجلمك!المدينةيدير

دبلنمدينةوتعدوالكهرباء.والوقالإسكان:مثلالعامة

مستقلة.إداريةمنطقة

أقدمم841عامالدنماركيونأنشأ.تاريخيةنبذة

إلىتقعمرتفعاتعلىشيدوهاوقدا!نطقة،فيا!سما!ش

قبضةتحتالمنطقةوقعت.ليفينهرمصبمنالجنوب

ذلكمنعامينوبعد.أم017عامأضورمندييناالإنجليز

للإدارةمركزاأيرلندامنالثانيهنريجعلالتاريخ

عامحتىمسورةصغيرةمدينةدبلنوبقيت.الإنجليزية

علىتجاريميناءأهمبعدهأصبحتالذي،أم005

مركزاكذلكأصبحتكمالأيرلندا،الشرقيالساحل

التجاريالنشاطوتطوروبزيادةبإنجلترا.للاتصال

مدنكبرىثانيةإلىدبلنتحوأتبانجلترا،والاتصال

شيدالذيأوكونيلجسر

صممه،ليفينهرعمر

عامحاندونحيمس

المهعدسونأعاد.م1971

شكلهالحسرهداتشييد

.أم088عامالحالي
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لكنالخاصبرلمانهالهاوأصبح،البريطانيةالإمبراطورية

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيإلغاؤهتمالبرلمانذلك

الاستقلالحرباثناءشديددمارإلىالمدينةتعرضت

الأهليةالحربخلالوكذلكأم(،219-م191)9

بعدسكانهاعددوزادكثيرأازدهرتلكنها.ام()229

أيرلندا.:أنظربريطانيا.عنأيرلندااستقلال

مثلالبريطانيينمشاهيرمنبعددالمدينةاسمارتبط

وايلد.وأوسكاربيكيتصمويلشو،برناردجورج

كبير،تحارينشاطالمدينةفييوجد.ا!لدينةنشاط

منالرغموعلى.والتأميناتالمصارفمجالفىخصوصا

مهمامركزاكذلكتعتبرأنهاإلا،للمدينةالإداريةالأهمية

لكن.والقانونيةوالطبيةوالثقافيةالتعليميةللنشاطات

حواليفيهويعملجدامحدودفيهاالصناعيالنشاط

مجالاتفيتنحصرالعمالةأغلببينما،السكانخمس

.والخدماتالتجاريوالتوزيعالاتصال

المتاحفمنالعديديضمترفيهيامركزاالمدينةتعتبر

فيهاوينظم.والمسارحالعرضوصالاتالعامةوالمكتبات

أكتوبر.شهرخلالللمسرحسنويمهرجان

العامة.والحدائقالتاريخيةالمبانيمنعدداالمدينةتضم

عامأنشئتالتيالشهيرةترينتيكليةفيهاتوجدكذلك

جامعةمنجزءاالمدينةفيفإنذلك،بجانب.ام295

جامعةأيضاوفيها،الجامعيةدبلنكليةتمثله،الوطنيةأيرلندا

.أم989عامافتتاحهاتمالتيدبلنجامعةهيحديثة

مساحةنصفمنأكثر.الحضريةوالمنطقةالمقاطعة

من%أمنأقليعملولكن،للزراعةصالحةدبلنمقاطعة

المنتجاتتشمل.الزرأعيالنشاطمجالفىالسكانعدد

والفواكه.والقمحوالخضراوأتوالبطاطسالشعير:الزراعية

.والخيولالمواشيتربيةنحوموجهالزراعيالنشاطوبعض

ويبلغجفافا.أيرلندامناطقأكثردبلنمقاطعةتعد

يتراوحبينما،ملم075فيهاللأمطارالسنويالمتوسط

.م16و5بينللحرارةالشهريالمعدل

كبيرةمساحةدبلنلمدينةالمجاورةالحضريةالمنطقةتضم

المنطقةسكانعددأصبحام،089عامومنذحولها.

المدينةتمثلنفسها.المدينةسكانعددمنأكبرالحضرية

الوقملتقىوهى،الجمهوريةفيوالاتصالالنقلمركز

بالمدنتربطهاالتي،الحديديةالسككوخطوطالرئيسية

مطارطريقعنبالخارجالمدينةترتبطكذلك.الأخرى

التجارةحجممن%04عبرهيمرمهمتجاريوميناء،دولى

للبلأد.الخارجية

ترينتى.كديةباسمتعرفدبدنجامعة.!جامعة،دللن

الملكةأصدرتهالذيالمرسومبموجبام295عامتأسست

ميزانيةمنمالياالجامعةهذهتدعيمويتم،الأولىإليزابيث

للآدابكلياتبالجامعةتوجد.الأولجيمسوممتكلات

طلابعددويقدر.الطيةوالعلوح!الاقتصاديةوالعلوم

بحوالىبالجامعةالعلياوالدراساتوالبكالوريوسالليسانس

طالب.7و005

مديونا05نحوقبلعاشديناصورالددلودو!ه!

الأمريكية.المتحدةالولاياتبغربيالانيعرففيمامشة

الفارغبطولهتميز،النباتاتاكلاتمنوالدبلودوكس

آكلةالسوروبودلمجموعةينتمىوهو،النحيلوجسمه

عظامأولعلىعثربضخامتها.اشتهرتالتيالنباتات

عامكلورادوبولايةموريسونفيالديناصورلهد18

فقدوزنهأمامترا،27إلىالدبلودوكصرطولوصل

الخمسذاترقبتهطولوبلغ.متريةأطنانعشرةنحوكان

لمإذنسبئا،صغيرةجمجمتهكانتأمتار.8فقرةعشر

فىالشكلأسفينيةأسنانوجودمع،سم06طولهايتعد

41طولهوبلغ،فقرة07منذيلهوتكون.فمهمقدمة

الدبلودوكسكان.السوطمثلالوفمستدقوهومترأ،

يستيموكان.نفسهعندفاعاأعدائهضدبذيلهيلوح

وربما.وركيهعلىالأرضمنأمتار4لارتفاعالوقوف

الأماميتين،منأطولكانتااللتينالخلفيتينرجليهاستخدم

الدبلودوكسكانعليها.الوقوففي،ذيلهبمساعدة

والسراخسالسكالمسيهنباتاتمنكبيرةكمياتيقتات

الجنكة.وأشجار

الديناصور.:أيضاانظر

الدولبينالاتصالوولائلنظمهىالدبلوماسية

المفاوضاتإجراءومسيلةوهي،الدوليةالجماعةفيالأعضاء

علىالتعبيرهذاالأدبأهلبعضاليومويطق.الأمبين

.تتفاوضعندماالأمتستخدمهاالتيوالوسائلالخطط

السياساتصياغةعلىيشتملالمعنىهذافى،فالتفاوض

وعندما.الأخرىالأمعلىتؤثرلكيالأمتتبعهاالتى

فيتنشبالحربفإن،كبيرةأزمةأثناءالتفاوضيفشل

.الأحيانأغلب

أنهعلىالتفاوضفنإلىيشارالتقليديةالناحيةومن

ممثلينإرسالفيالأممعظمتتبعهاالتيالرسميةالممارسة

المفاوضونالممثلونوهؤلاء.أخرىبلدانفييعيشون

العلاقاتاستمراريةعلىويساعدونبالدبلوماسيينيعرفون

يعملونوهمفيها.يخدمونالتيوالبلادبلادهمبيناليومية

ولتحسينلبلادهماقتصاديةأوممياسيةمكاسبأجلمن

الدولي.التعامل
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رسميا،اقتراحايقدمونوعندما.والمواطنينالح!صمةالدبلوماسيونالمفوضونيقوم.الدبلوماسيةالواجبات

أجلمنالصداقاتهذهعلىالتعويلي!ستطيعونقيمةذيشيءكلعنالمعلوماتبجمعبلاده!ا،خارج

ردودمدىاختبارالدبلوماسيينوباستطاعة.مساعدتهمماغالبا،رسميةتقاريرويرسلون.بلادهمنظروجهةمن

خلالمنحكوماتهمتدرسهاالتيالأش!!ارتجاهالفعلكذلك.والشفراتالرموز:انف!إرموز.شك!!فيتكون

الأصدقاء.هؤلاءمعالتحدثمواطنيهماحقوقعنيدافعونالدبلوماس!!المفوض!تفإن

الموسوعةفىصلةذاتمقا!تالإد.ظرخهماكين

المفوصيةال!وقيتا!لا!اقيحصأ!اليا!فارةفيالىئيسيمقرهمالدبلوماسيونهؤلاءيتخذ

المفوضالوريرا!ملاأول!دو!ا!اا!ادةهيوالمفوضيةالهمفارة!تالوحيدوالفر!تى،المفوضيةشيأو

الملحقاحباأ!زيراو،أصسفارةايرأسأسحفيرفاالم!طفالدبلوماسيدرجة

المفوضية.يرأسالمفوض

أصيكية"قيأبأو"نيةأبذهبية!صكأادفىنمتيازاتبالدبلوماصن!همتع.الدبلوماسيةالحمانة

التا!عالقرنحتىوامئمانطاقعلىأمريكافياستخدمت!ارجتمسضاأشماءمثمةمتعددةوحصانات

الاتينيالكلمةمنالشمميةب"ت.المي!ديعثرالمباشرينا!لكولهما!متيازاتهذهب!دهما.وتعود

ثمانيدبلونأيضاسميتوقدزوجتعنيالتي!!دبلوس!!!مواأنالدلجوطسبتهؤلاءوبامكان،لمميادةذاتلقوى

الأشكودوقيمةأضعافثمانيةتساويقيمتهاكانتحيثهذهوشواجباله!.لتأدسةالتصرففيتامبامعتقلال

غراما.27حواليتزنكانتوقد(.برتغالية)عملةاكحبية.أضيأ!أضشرباالطاقعرخروحهمامبدأعلىالامتازات

علىيشتم!،الدوليالقانونشييستعم!!الذيالمبدأوهذا

ىلأ،-8؟لطاقفيأجنب!ةللدانفييعيشونالذينالماسبقاءضمان

!!،ه؟بر،".الأصليةحكوماتهمامملطات

."ة+."*."في"؟.-.*:هيدبلوما!ميةوحصاناتمزاياأربموهناك

!!!80"!!ه+!لأ33!.أفرادويشمتع.!مب!الأيعليهماالقبضرإلقاءيجوزلا-أ

س-لا!احتجازأوتفتيم!يجوزلأ2-الاستثناء.بهذاأسمرهم

8ء5-كا!؟!!!!هضرائبفرضيجوزلا3-وأمتعتهما.وأوراقهممساكنهم

يحدمونالتيالبلادقبلمنأصثمخصيةاممتلكاتهماعلى

علىأسالمجا،ملك،الرابعتشاردزالملكصورةتحجلالأسبانىالدبلونبحريةآوموظفووعائلاتهماالدللوما!عيونيتمتع4فيها.

.أم108عامليروعاصحةاجحا،فيالعملةهدهسكشوحهيها.أحد.ملةال!طالعبادة

فى:التفاوضفندوماالأمتستخدملم.تاريخيةنبذة

الحشراتمنكبمةمجموعةعلىيطلقاسماد!راشوهـانفهـاءا!تمفقد،الدولجةالمشكلاتحل

خلايايهاجمالذياللونالأحمرالبلحدبورمنهاالمألوفة!از!يا!ويكل.!ظصةلأعراضالدبلومامميينالممثلين

يبنيالذيالطينودبور،المنشاريالحنطةودبور،النحلأنهاكثيرذبلدادوجدت،البلدانبينالعلاقاتتعقيدات

يرقاتمنلصغارهالطعامفيهيختزنالطهيئمنعشهأففهرت.الأخرىاالبلدانفيدائمينممثل!تإلىتحتاخ!

لثعقوقفيالدبابيروتعشمقتحديرها.بعدالحشراتعشرالثالثالقرن!تأثماءإيطاليافيمرةللأولالعسفارات

المنازلسقوفوفىالمعمرةالأشجاروجذوعال!رضالوقتذلكفيامشخدمتحيثالميلاديينوالرابكشر

.بالأثمنا!خذةبالإضافة،الجا!مو!ميةولعملاء،للجوا!ميسأماكنبوصفها

حيث،الورقصانعيأولكانتالدبابيرأنثبتولقدالكاردينالأنالمؤرخينمنكثيرويعتقد.الدللوما!مي!تإلى

الممضوغالخشبمنالمصنعالورثمنكبيرةأعشاشاتصنعالقرنخ!لالمقيمينالممشليننظامبدأقدريتشيليوالفرنسي

.النباتأليا!منأوعشر.السابم

س،لأالملقحةالأشتأغيرالدبلومامعيينالممثلهيئأنالعلماءبعضويرى

"كا)العشبصنعالملكةالمسماةأعلىعلىأضبادلامعهولةبسببالأياماهدهفيضروريين

العديدتبنىحيثالربيعفيولحش.الات!مالوسائلأحدثوتوفرالمستويات

المسدامسيةالخلايامنميزاتعدةلهاالمتطورةالشحصيةالدبلومامحيةالاتصالات

الدبورتضعذلكوبعد،الشكلمموظفيصداقاتبعقدكثيراالدبلوما!ميونيهتمإذ



ومنالممضوعالخشبومنالورقمنكبيرةأعشاشاالدبابيرتبني

الأشحار.فيأعمتماشهاتبنيماوكثيراالنباتألياف

تفقس،حتىاليرقاتبتغذيةوتقوم،البيضمنقليلافيها

تصبح.الإناثمنكلهاالأولىالفقسةهذهصغاروتكون

العم!،تكبيرفيالملكةيساعدنشغالاتالإناثهذه

تستخدم.الإضافيينالصغاريكفلنكما،الطعامويجمعن

تولد،الخريفوفي.فقطواحدلموسمعشهاالدبابير

الع!قالملكاتتتركثم،التزاوجبعدجددوذكورملكات

مكانفي(شتوي)بياتممباتفيالشتاءفصللتقضي

.الأولالصقيعبعدوالذكورالشغالاتوتموت.محمي

الاستعدادأهبةعلىوتكونعصبيةحشراتالدبابير

تورمايسببسمااللسعةتحقنإزعاجها.تمماإذاللسع

بىن،ذلكمنالرغموعلى.الوقتبعضبمرورينتهيمؤلما،

الذبابتفترسفالشغالات؟مفيدةحشراتالدبابير

الملكة.صغارلإطعامالأخرىوالحشراتواليرقات

.الحشرةالزنبوربم:أيضاانظر

وتستخدم.المعدنمنمدببةقصيرةقطعةادلوس

معا.القماشمنأكثرأوقطعتينلتشبيكأسالمساالدبابيص!

الحلي.منأنهاعلىالدبابيسبعضيصنفكما

أشكالهاوأشهر.الدبابيسمنكثيرةأنواعوهناك

الدبابيسأوالأماندبابيسو،المستقيمةالإبرةدبابش!

وأالصلبمنعادةالدبابيسهذهوتصنع.الإفرنجية

أحدعندرأسالمستقيمةوللدبابيسالأصفر.النحاس

ويستخدمالاخر.الطرفعندمدببوسنطرفيها،

النماذجلتثبيتالمستقيمةالإبرةدبابيسأسالمماالخياطون

أماخياطتها.قبلمعاالطبقاتولربط،المنسوجاتعلى

سنويغرز.بيضيشكلفلهاالإفرنجيةالأماندبابيس
263سبولدا

الميلاد(.قبلالرابعأوالسادسأ!رن)اإبزيممشبك

التاسع()القرنالأيرلنديالبروش

العشرين(القرن)أوا!عطبروشالقرلى)أواحرالعنقربطةدبوس

عشر(.التاسع

ولكن،مختلفةقرونفيصنعتالدبابيسمنمختلفةأنواع

للزينةالادحتىالدبابيستستحدمتغيير.دونظلالرئيياستخدامها

ببعضها.أشياءعدةلتثميتأو

منالدبوسسقوطلمنع،واقيةلينةدباسةفىالدبوس

الأماندبابيسوتستخدم.الإصاباتولتحاشي،القماش

مؤقتة.كمثبتاتأساسا

الحلي،أشكالأقدممنواحداالدبابيسكانتوقد

علىمشة02و...منذالدبابيساستعمالالناسبدأفقد

شظايامنالتاربالدبابيسقبلفيماالناسصنعوقد.الأقل

منبعدئذالدبابيسشكلتثم،والأشواكوالخشبالعظام

والروماناليونانقدماءاستخدموقدوالبرونز،الحديد

ثم.أرديتهملربطالمعاعرةالإفرنجيةالمشابكتشبهدبابيس

وعلى،السنينعبرالزينةدبابيسمنعديدةأشكالتطورت

أوروبافيللزينةكبيرةدبابيعرشاعتفقد،المثالسبيل

لبستهاوقدعشر.التاسعالقرنأوائلفيالبروشاتتسمى

فيستعملنهااليومأماالصدر،وسطالوقتذلكفيالنساء

الدبابيساممتخدمتوقد.المعاطفياقاتلتزيينغالبا

أصلاالتثبيتدبابيسأوالإبرةبدبابيسالمعروفةالمستقيمة

أربطةلتثبيت،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنفي

عليهاالتيالدبابيسهذهفإناليومأما.الرجاللدىالعنق

رمزيةشعاراتقمتهاأوعلىأوليةأحرفأو،مجوهرات

.والياقاتالأوشحةعلىالنساءبعضترتديها،لمنظمات
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منالثلاثينياتأوائلحتىيدوياتصنعالدبابيسوكانت

الخترعحصلأم832عاموفىعشر.التاسعالقرن

منلواحدةاختراعبراءةعلىهاوإيرلندجونالأمريكي

ما846عاموفي.الدبابيسلتصنيعالعمليةالآلاتأوائل

اختراعبراءةعلىهنتوولترهوآحرأمريكيمخترعحصل

أساسا.المعاصرةالأماندبابيص!لصنعجديدتصميم

.الأصدافبمالاترسكانيون:أيضاالظر

.الدبوسانظر:.الأماندبوس

-789هـ،034-367)زيدأبو،الدبوسي

الدبوسيزيدأبوعيسىبنعمربناللهعبدام(.930

بخارىبينقريةوهيدلوسعية،إلىينمسب.الحنفي

المثلبهويضر!،الحنفيةفقهاءأكابرمنكانومعمرقند.

الفقه،أصولعلمافيبرع.الحججواستخراجالنظرفي

كانتالوجود.إلىوابرزهالخلافعلموضعمنأولوهو

عدةلهالعلماء.كبارمعمناظراتوبخارىبسمرقندله

الظرتأسيسبمالفقهأصولأدلةتقويممنها:مؤلفات

النظم؟الأقمىالأمدبموالفروعالأصولفىوالأسرار

ببخارى.توفي.الفتاويفي

اسمالدبويسياسأشجار.أشجارالدبويسياس،

معام.سائلعلىوتحتويأ!شراليا،فيتنمولشجيرات

أنواعأحدبوصفهاممتخدمالسائلهذاأنويروى

نوعانوينمو.الأسماكصيدفيا!عتخدمكما،الخدرات

ثالثنوعويوجدأسعتراليا،فىفقطالشجيراتهذهمن

نيوكاليدونيا.فيمنها

.مكتومآلسعيدبنراشدبمالإماراتان!:.ديي

أم(.923-6211هـ،637-)558الدبنتي

علي،بنيحيىبنسعيدالمعالىأبيبنمحمد،أبوعبدالله

الإمام.التصانيفصاحب،الشافعي،الواسطيثمالدبيثي

الحافظقال،المحدثينحجةالقراء،شيخ،الحافظالثقةالعالم

بتصانيفه،وحدثبغداد،أبوعبداللهسكن:عنهالنجارابن

عذةوله.الناسوأياموالشعروالأدببالحديثمعرفةله

كتابوله،بغدادوتاريخواسطتاريخ:منهامصنفات

لبغداد.وفاتهوكانت.لنفسهعملهالمعجم

الغربفيميتشيجانولايةفيالمدنكبرىدترويت

أهممنوهي.الأمري!جةالمتحدةالولاياتمنالاوسط

أكثرمعياراتدترويتوتنتج.العالمفيالصناعيةالمراكز

يطلقماوكثيرا.المتحدةالولاياتفيآخرمكانأيمن

موجزةحقائق

الحاضرةسطقةوفي،نسمة1،".74927:السكانعدد

لسمة.4لأ!92.382

ومحطقة2،كمأ1)885الحاصرةومنطقة2،كم363المدية:اللساحة

كم2أ.38073الموحدالحاضرة

ومعدل.م23يوليووليم43يماير!يالحرارةدرحاتمعدل:المناخ

منأخرىوأشكالدائبةوتلوح)أمطار،ماسيناصسويااضساقطا

سه.17(لةطوشا

لرئيسسموات4الوظيفةمدة.للديومحلسطدئةرئيس:الحكمنظام

مأ107سنةتأسست.البلديالمجلسالأعصاءسوات9واحلديةا

.أم81ءعاممديةلاعتارهاالقالونيا!ضعاعلى:حصلت

الكبرىالموانئأحدأنهاكما،السياراتمدينةلقبعليها

.المتحدةالولاياتفيالنقلومراكز

لميتشيجان،الشرقيةالجنوبيةالحدودعلىدترويتوتقع

كندا.عنالمتحدةالولاياتدترويتنهريفصلحيث

الضفةطولعلىدترويتفيالمركزيةالمنطهقةوتقع

المدينةلمركزالجميلةبالمبانيالحدائقللنهر.تحيطالشمالية

مركزضمنيقعالذيالنهضةومركزأخهر.ايحاذيالذي

بنايةأعلى-النهريةالواجهةعلىأبنيةمجمعوهو-المدية

فيتقعاليونانيالحيتسمىمنطقةوهناك،دترويتفي

ومتاجرمطاعموبها.المائيةالواجهةعنبعيدةالداحل

للتسلية.ومراكز

القسممنمنطلقةالخارجنحوالسكنيةالمناطقتنتشر

كثيرفيالحالهوكما،فقيرةأحياءدترويتوفى.الأوسط

وتظهر.المتحدةالولاياتفيالكبرىالصناعيةالمدنمن

الثريةالحدشةالنظيفةللضواحيتمامامناقضةالأحياءهذه

بالمدينة.والمحيطةنسبيا

و!ىصلأ؟ص--73
مماكا"عرر!"3ت!!هـ

ى-ووس!سسسص-كا8-ح!-؟صلا،3-ى!يما!3

المراكزاكبرمنوالمدينة.دترويتصاعاتاهمالسياراتصنهاعة

العالم.فيالصناعية



الجامعاتدترويتفيالبارزةالثقافيةالمعالمتشمل

،الأطفالوإبداعات،والتاريخ،الفنومتاحف،والكليات

موسيقيةفرقاوكذلك،الحربىوالمتحف،والعلوم

لفرقموطنالمدينةأنكماللأوبرا.ودارا،!ميمفونية

)هوكىالانزلاقولعبة(،)بيسبولالقاعدةلكرةأمريكية

.القدموكرةالسلةوكرةالجليد(

السودبينالعنصريالتوترأدىأم439عاموفى

وفى.عنصريةلثمغبأعمالإلىالمدينةفي،والبيض

حملتهميشددونالسودبدأالعشرينالقرنمنالستينيات

التوتروتزايد،البيضمعمتساويةيحقوقمطالبين

فيشغبأعمالاندلعتأم679عاموفى.العنصري

أسبوعا.واستمرتاسمودالسكانعليهايغلبمنطقة

،العنصريالتوترحدةلتخفيفمنظماتبعدئذوتشكلت

التعليممجالاتفيللسودأفضلأوضاعأجلمنوالسعي

العمل.وفرصوالإسكان

آلافدترويتحاضرةمنطقةفيتوجد.الاقتصاد

بتجمئالسيارات،العسيارأتمصانعوتقوم.المصانع

مدنأبرزبينوتأتيقطعها.منالكثيروصنع،والشاحنات

،والكيميائيات،المكاتبآلاتإنتاجفيالمتحدةالولايات

بهاويقع،الصحيةوالقطع،والآلات،المعدنيةوالأدوات

.المتحدةالولاياتفيالملحمناجمأكبرأحد

التجارةلدخولوبوابة،ميتشيجانموانئأكبروهى

ونهر،والغربيةالشرقيةالعظمىالبحيراتموانئإلى

العالم.فيازدحاماالداخليةالمائيةالطرقأكثرمندترويت

ما959عامالبحريلورنسسانتطريقافتتاحجعلوقد

دوليا.بحرياميناءدترويتمن

يعيشونالوياندوتقبائلهنودكان.تاريحيةنبذة

البيض.منجماعةاولوصولقبلدترويتمنطقةفى

الممستوطنينمنمجموعةقامتأم107عاموفي

ببناءكاديلاكلاموثديأنطوانبقيادةالفرنسيين

وأصبح.دترويتلنهرالشماليةالضفةعلىحصن

استولىوقدالفراء.لتجارةمهمامركزاالحصن

الولاياتإلىسلموهثمأم076عامعليهالبريطانيون

.أم697سنةالمتحدة

شرقيمندترويتإلىالمستوطنينآلافوانتقل

.أم825سنةإيرىقناةافتتاحتمعندما،المتحدةالولايات

عاصمةدترويتوظلتتجاريا،مركزاالمدينةوأصبحت

.ام847سنةحتىأم837سنةمنلميتشيجان

،أم?8عامالعظمىالبحيراتفيالملاحةوازدأدت

كندابينالحدودعلىسووقنواتأكتملتحينما

مركزالمدينةكانت،الوقتذلكوفي.المتحدةوالولايات

الحربانتهاءوبعد.رئيسيةبصورةالمزارعلمنتجاتتسويق

265اليمنىالدج

النشاطالصناعةاصبحتأم(،865-1861)اللأهلية

هنريأسهم،العشرينالقرنبدايةوفى.للمدينةالأهم

المدينةجعلفيبدترويتالأعمالرجالمنوغيرهفورد

.المتحدةالولاياتفيالسياراتصناعةمركز

ام(،819-191)4ولى19العالميةالحربأثناءوفي

وارتفعللحلفاء.العسكريةالإمداداتتنتجدترويتكانت

ما359سنةوفىهائلا،ارتفاعاالمدينةسكانعدد

.السياراتعمالاتحادنقابةفيهاأنشئت

إلىام(459-1)939الثانيةالعالميةالحربوأدت

العتادلصنعالمصانعفيالعملفرصمنآلافإيجاد

الولاياتفىا!خرىالبقاعمنالكثيرونوتوجه،الحربي

إلى-الجنوبمنالسودمنكبيرةأعدادفيهمبمن-المتحدة

العمل.عنبحثادترويت

،المدارسازدحامإلىللسكانالسريعالتزايدوأدى

دترويتوبدأت،العنصريةالعلاقاتوتوتر،الجرائموزيادة

الخمسينياتفيالحضريللتجديدمشروعاتعدة

منالأسرألافشجعمما.العشرينالقرنمنوالستينيات

إلىالانتقالالبيفعلىالسكانمنالوسطىالطقة

الضواحي.

القرنمنالسبعينياتاواسطفياقتصادهاعانىوقد

فيوالهبوطالبلاد،فيالشاملالركودبسببالعشرين

عافيتهااستردتدترويتصناعاتلكن.السياراتإنتاج

العشرين.القرنثمانينياتأواسطحلولمع

مجموعةمنالشماليةأمريكامنطائرالأمرلكيالدج

منالشرقيةالشماليةالأجزاءفىالدجيعيش.الدج

جدباسمأيضاويعرفوكندا،الامريكيةالمتحدةالولايات

فىبنيبلونالأمريكيالدجويتميز.العندليبأوويلسن

تنقيالاومنقطالأبيضاللونإلىمائلوبصدرالعلياأجزائه

سم.أ8نحويبلغوبطولخفيفا

أوراقمنالمصنوعةأعشاشهالامريكيالدجيبني

الأدثمجارعلىأوللشجيراتالسفلىالأغصانفيالأشجار

خمسإلىثلاثمنالأمريكيالد!أنثىوتضع.الصغيرة

مخضر.أزرقلونذاتبيضات

فيالبريالحيوانانظر:الأررق.الصخريالدج

)الطيور(.العربيةالبلاد

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:المغرد.الدج

)الطور(.

العربيةالبلادفىالبريالحيوانانظر:.اليمئيالدج

)الطهيور(.
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مزارعفييربىالدجاج

كلفي-تقريما-تنتشر

الاسويمد،العالمبلاد

واللحم.بالبيض

نأالمحتملومن.وبيضهلحمهأجلمنيرجمماطائرالد!جاج

يربىوهوالطيور.مناخرنوعأيعددالدجاجعدديفوق

فيالطيورمنغيرهالدجاجويشبه.العالمأنحاءكافةفي

علىزوائدلهبأنيتميزالدجاجأنإلا،وأجنحةريشالهأن

؟رأصصو!امناللأخرىاللأنواعمعظهمالدىتكونلاجسمه

الحمراولنوالداليت!تاشأسقمةعلىالأحمرالعرفمثل

المنقار.أسفل

للبروتينجيدي!مصدرينوبيضهالدجاجلحمويعد

الوجبةفيوجودهمنلابدالذيالكيميائيالمركبذلك

دهنعلىالدجاجلحمويحتوي.المكتملةالصحيةالغذائية

منكبيرةكميةعلىيحتويالدجاجليضولكن.قليل

الأطباءمنحثيرويعتقد.الكولسترولتسمىدهنيةمادة

علىيساعدأصثمخصاغذاءفىالكولسترولكثرةأن

.الكولسترول:انظر.القلببأمراضإصابته

منوالبيضاللحمأجلمنالدجاجتربيةتعد

الصين،فيخصوصا،عديدةدولفيالرئيسيةالصناعات

سكانأنوالواقعوعيرهما.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

لحممنكجمبليون28منأكثريستهلكونالعالم

البيضإنتاجفإن،ذلكإلىوبالإضافة.عامكلالدجاج

سنويا.بيضةبليون005منأكثرإلىيصل

كما،الهوايةسبيلعلىالدجاجالشاسبعضيربي

ومنألوانهاأجلومنأجسامهاححمأجلم!يربونها

معارضفيالطيورهذهوتعرضريشها.ألوانأنماطأجل

الناسويستخدم.الحيوانيةالثروةمعارضفيأوبهاخاصة

سناراتصنعفيوالظهرالرقبةريمق-الأحيانبعضفي-

قد،ذلكإلىوبالإضافة.الألممماكلاجتذابخاصةصيد

منوغيرهالطبفيأبحاثهمفيالدجاجالعلماءيستخدم

منالكثيرإنتاجفيالدجاجبيضويستخدم.المجالات

منوالحيوانالإنسانتحميالتيالطبيةاللقاحات

.ال!مراض

الدجاجةجسم

نصفمنالنموالمكتملةالدجاجةوزنيتراوح

ويغطي.كيلوجراماتخمسةمنأكثرإلىكيلوجرام
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اللذينوالقدمالرجلقصبةعدافيماجسمهامعظمالرلش

تدفئةعلىالريشيساعد،ذلكوعلى.الحراشيفتغطهما

لبضعةالطيرانالدجاجويستطيعالبارد.الجوفىالدجاج

وأأعدائهمنيهربعندماخصوصا،الواحدةالمرةفيأمتار

عليه.يستقرشيءأيأوغصنإلىيصللكي

الأحمرلونهمايرجعلحميةزوائدواللغدانوالعر!

جانبىعلىالأذنشحمتاوتنمو.بالدمامتلائهماإلىالقانى

نوعحمسبأبيضأوأحمرلونهمايكونوقد،الرأس

واللغدينالعرفوش!كللونيساعدوقد.الدجاج

بعضهعلىالدجاجيتعارفأنعلىالأذنوشحمتي

تساعدالأعضاءهذهأنالخبراءبعضويعتقد.البعض

.الحارةالأجواءفيجسمهتبريدعلىالدجاج

عظميةزائدةللذكوركماقدميهفيمخالبوللدجاج

الدجاجويستخدم.الرجلينمنكلعلىا!لهمازتسمى

كماالأعداء،ضدنفسهعنللدفاعومنقارهمخالبه

والحبوبالحشراتعنللبحثالتربةحفرفييستخدمها

نأإلاقويتانوسمعبصرحاستاوللدجاجيأكلها.التي

هاتينبقوةمقارنةمتواضعةوالشمالتذوقعلىقدرته

أداءعلىالدجاجتدريبويمكن.الإنسانعندالحاستين

.الطعامبعضإعطائهمقابلفيالبسيطةالأدواربعض

خاصة،مهاملهاالدجاجفيالداخليةالأعضاءوبعض

قبلالطعامتختزنالحوعملةيسمىجيببهمثلافالحلقوم

خلطهبعد-الطعامويدخل.لهضمهالمعدةإلىببطءتمريره

يعرفالمعدةمنعضلىجزءإلى-الهاضمةبالعصارات

الرمالمنجسيماتعلىالقانصةتحتوي.القانصةباسم

الجسيماتهذهوتساعد،الدجاجةابتلعتهاالتيالحجارةأو

الطعامطحنعلىالعضليةالقانصةجدرانحركةمع

.صغيرةأجزاءإلىوتحويله

الدجاجأنواع

والصنف.والسلالةالرتبةحمسبالدجاجيصكمنف

تطورهاشهدتالتيالمنطقةاسمالرتبمعظموتعطى

نوعنفسيحملمعينةرتبةدجاجفتعنيالسلالةأما،الأول

فيمعينةسلالةدجاجمنصنفكليشترككما.الجسم

ولونالعرفشكلمثلالظاهريةالصفاتمنمجموعة

ونوعه.الريشولونالجلد

والبازلائيالمفرد:هىللعرفأساسيةأنواعأربعةهناك

المفردالعرفويتكون(.الجوزي)أووالوساديوالوردي

ويحمل.قمتهعلىعديدةزوائدعليهواحدنصلمن

الورديوالعرفالزوائد،منصفوفثلاثةالبازلائيالعرف

الزوائد.إلىويفتقرانبعيدحدإلىمكتظانوالوسادي

كأنومميزةعاديةغيرأعرافاالدجاجسلالاتبعضوتحمل

وأالزبدكوبشكلعلىأو)7(الرقمشكلعلىتكون

الفراولة.ثمرةشكلعلى

للريم!الشائعةوالألوان.مختلفةوأنماطألوانوللريم!

والأسود.والأحمر،،والبني،والذهبي،الأبيض:هي

عنيفصلهاسوداءخطوطمنالخططالريشويتكون

هدهوتشمل،الأخرىالطورلدىليمستعديدةأخرىأجزاءللدجاجأنإلا،وريشأحنحةالطيور،كسائرللدحاحجةجالداءجزاأ

نتوءاتوللذكورالمنقار.م!تتدليانواللتين،الجيوبتشبهاناللتينوالداليتينرؤوسها،علىاللحميةالأعرافالأجراء

أرحلها.علىالمهاميز،لاسمتعر!،صلبةعظمية

علىالأعرأفتساعدالأعرافأفواع

ولوضح4الدجاجأنوإعبينالتمييز

.الأعرافأكثحكالالرسومهده

*رلمثغيميمقيلمي!"!ك!زرحش

73الرشكل!كلحي-!%9!ق!!

العش

المنفار

للغدانا

الشرإشيب
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مصارعةديك

النوعمىأحمر

القديمالإنجليزي

ال!كمدردي

الأسود.

بليموثدجاجة

مخططةروك

الأحمرآيلاندزودنوعمندجاجة

لجهورنأبيضديك

فلورملنوعمنملتحيةدجاجةالذهبيسبرايتنوعمنبانتامديك.البراقالففميهامورجنوعمندجاجة



926جاجلدا

الريشويكون.الذهبياللونأوالأبيضاللونبعضها

وأذهبئااللامعالريشويكونبيضاء.نقاطمعأسودالمنقط

بعضراسعلىيكونوقد.داكنةنهاياتهوتكونأبيض

بعضتحملكما.التاجتسمىالريشمنخصلةالطميور

الناميالريشوهوالقفاز،باسميعرفماالمتوجةالأنواع

تحتالريشمنمجموعةلهاتكونأوالوجنتينعلى

.الحلقوم

كلفيالدجاجمنالنوعهذايوجد.البلديالدجاج

وبخاصةاخرنوعايمنأكثرإقبالآويجد،العربيةالأقطار

السلالاتمنحجماأصغروهو،الريفيةالمناطقفي

حجممنحجماأصغروبيضهمذأقا،أشهىأنهإلاالاخرى

خليطذوفهو،معينلونلهوليس.السلالاتبقيةبيض

كجم2نحوالديكويزن،والصفاتالألوانمن

017بيضهاعددومتوسطأكجم،5،أ-منوالدجاجة

الديكوعرف.جم04البيضةوزنومتوسطسنويا،بيضة

بينالتهجينمننوعوبدأ،الأذنفصوكذلكأحمر

اللجهورنمثلالمستوردةوالسلالاتالبلديةالسلالات

والإنتاجالبيئةمعالتأقلمصفاتبذلكالنتاجفاكتعسب

.المستوردةالسلالاتبهتتميزالذيوالبيضللحمالوفير

شحمةودهاالحجممتوسطةطيور.الأمريكيالدجاج

كلدجاجاتوتضعأصفر.وجلدها،اللونحمراءأذن

اللامونانوعىعدافيمابنيابيضاالأمريكيةالسلالات

ومن.اللونأبيضبيضهايكونحيثوالهولاند،

،روكبليموث:الأمريكيالدجاجفيالشائعةالسلالات

وقد.والديلاويروالنيوهامبشاير،الأحمر،آيلاندورود

القرنخلال-الأمريكيةالسلاساتمعظموتطورتنشأت

نتيجة-العشرينالقرنوأوائلالميلاديعشرالتاسع

والدجاجالمتوسطالأبيضالبحردجاجبينللتهجين

والاسيوي.اللإنجليزي

الساقينالريم!ويغطيكبيرةطيور.الاسيويالدجاج

وكولصنبراهما-الثلاثالالمسيويةوللسلالات.والأقدام

بنية.قشرتهبيضاوتضعحمراءأذنشحمة-ولانجشان

نأحينعلى،اللونأصفروالبراهماالكوشينسلالةوجلد

أبيض.اللانجشانجلدلون

منالصنفهذاسعلالاتمعظم.الإنجليزيالدجاج

جميع.واللحمالبيضإنتاجأجلمنتطويرهاتمالطيور

نأكماحمراء،آذانلهاالإنجليزيالصنفمسلالات

وتضع.الكورني!شسا،لةماعداالجلدبيضاءجميعها

القشرةأبيضبيضاوردكابدوركنجالسلالتيندجاجات

فقط.

هذامنالدجاجةوزن.المتوسطالأبيضالبحردجاج

وأأبيضوجلدبيضاوانأذنانولهانسبيا.قليلالصنف

وجميع،البيضإنتاجأجلمنالدجاجويربىأصفر.

السلالاتبعضووزناللونأبيضبيضاتضعسلالاتها

نشأتولقدكبيرا.بيضاتضعوهىثقيلالمينوركامثل

وأسبانياإيطاليافيالصنفهذامنأهميةالسلالاتأكثر

والأنكونااللجهورنسلالاتعلىالمجموعةهذهوتشتمل

لبتركب.وا

عديدةأخرىأصنافهناك.الأخرىالأصناف

الدجاجذلكمننوعينأوواحدانوعامنهاكليشمل

بلادإلىنسبةالبجاويالدجاجويسمىمصرفيالفيومي

رماديمخططدجاجوهو،السودانشمرقفىالبجا

فيبيضة018النوعهذامنالدجاجةوتضعوأبيف،

هذاويربىجم،4ءنحوالبيضةوزنمتوسطتقريباالسنة

فيانتشارهلكثرةبالفيومىوسمى،وبيضهللحمهالنوع

الهودانجمالأ،الأكثرالانواعومنبمصر.الفيوممنطقة

منقط.وريمقالرأسعلىأعرافولها،والبولندي

سلالةمنوللدجاجمجعد.ري!الشركسيةوللدجاجة

لهالذيالوحيدالنوعوهو،جميلطويلريشسيلكي

طويلةبنهايةورديعرففلههامبورجنوعأماأسود.جلد

صغيرةأصنافلإنتاجالدجاجمنكثيرويربى.مدببة

أغراضأجلمنأوللهوايةتربىوهيالبنطمتسمىالحجم

.ال!ستعراض

أجساملهالمصارعةسلالةإلىينتميالذيالدجاج

.الأخرىالسلالاتمنأكثرمنتصبايقفوهو،رشميقة

فيوتستخدم،قويةوأفخاذأرجلولهانشطةالطوروهذه

انظر:.الديكةصراعمبارياتفيالعالمأنحاءبعض

الديكة.مصارعة

الدجاجسلالاتبعضأصبحت.التجاريةالسلالات

والبيض.اللحممنالتجاريللإنتاجخاصةبصفةمهمة

منأكثربيضا-عامةبصفة-وزناالأخفالدجاخ!ويضع

الوزنثقيلةالسلالاتفإن،وبالتالي.وزناالأثقلالدجاج

إنتاجفيكفاءةأقلولكنها،للحمجيدةمنتجةتكون

منوهو-العرفوحيدالأبيضاللجهورنويعد.البيض

السلالاتأهم-المتوسطالأبيضالبحردواجنسلالة

منوكثير.العالممستوىعلىالأبيضللبيضالمنتجة

البليموثسلالاتبينهجيناللاحمالدجاجسلالات

والكورنيش.روك

الدجاجصناعة

يعيع!.العالمفيدجاجةبلايينعشرةمنأكثرهناك

المزارعينعائلاتتمدصغيرةألمسرابفىالدجاجبعض

المناظرومن.والبيضباللحمالصغيرةالمحليةوالأسواق

نقرمنظر،العالمدولمعظمفيمزرعةأيفي،المألوفة
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الدجاجاتأما.الطعامعنبحثاللأرضونبشهاالديكة

تجاريةمزارعفييرلىأسدجاخ!امعظماأفراخها.علىفترقد

واللحم.البيضإنتاجفيمتخصصةكبيرة

جمإلبيضيتمالتجاريةالزارعفي.والفقسالتكاثر

لمبانالناجالبيضهذايحم!!.الدجاخأقفاصمنيومئا

أمميالبيضيوضئفيهاالتيالحفاناتتوجدحيثأخرى

فيأطت!-أجهزةلها!صبيرةآلةوالحضانة.الأجنةتنمو

تدفهتوالهواء(فيالرطوبة)كميةوالرطوبةالحرارةدرجتي

الحضانة.:انظر.الحفمانةداخلفيالهواء

الدجاجمنالمهمةالسلالاتبعض

اليضةلونالعرفالسلالة

الأمرييهةالسلالات

روكبليموت

بوكيي

حاوه

حيانتحيرسي

دوميك

ديلاوير

الأبيضاآيلالدرود

الأححرآيلاسدرود

شالتكلير

لامولا

نيوها!بحتماير

هولالد

الآسيويةالسلالات

مفرد

رل!فطلا

!مرد

وردي

ممرد

ديور

ديرواممرد

يدساو

معرد

مفرد

رل!ئيباهمابرا

ممردكوشير

!مرددنجشالا

الإنجليزيةالسلالات

ممردأمشرالور!

!مردسحخونورأ

وردياممردكيحورد

وردي!كارد

مفرد!سمكس

ئىلارلاليمقكور

المتوسطالأبيضالبحرسلالات

مفردلييسالأا

ممردالأررقالألدلسي

وردياممردنكولاأ

الربدصصبتركص

مردكاتالالاس

اورديممردلحهورلى

ديوراممردميوركا

سى

حم!

لى

أليض

أبيص

ملودة

أليصر

أيحصر

أسص

ألمجض

أسض

أسص

أليص

أليضر

أليض

/كجمالقياسيالوزن

إناثذكور

محمنيتغذىحيثالبيضةداخلبسرعةالجنينينمو

يوما18حواليبعدالبيضولنقل.وصشرتهوبياضهالبيض

هذهولعطي.الفقسأدراجإلىالحضانةفيوضعهمن

يفقس.البيضةمنتخرجلكيللأفراخأكبرحيزاالأدراج

الأفراختنقربأنوذلكوالعشرينالحادياليومفيالبيض

جسمهاويجف،فتخرجتنكسرحتىالقشرةبمناقيرها

المعروفالناعمالقصيراشيع!أسمكشف!سريعاالرطب

السيرالفقسحديثةالأصراخوتستطجع.الزغبباسم

أصشرب.واأ!هعاماأخقاصأواواش:ية

وتخصص.الجنسحعسبالفقسبعدالأ!راختصنف

ضدتحصينهايتمثم،للبيضمنتجةلت!صنمنهاالإناث

الأفراخمنقارطرفقص-أحيانا-يتحتماوقد.الأمراض

صناديقإلىالأفراختنقلثم،البعضبعضهاتنقرلاحتى

تربيتها.تتمحيثإلىالأفراخلنقلخصيصاأعدت

فيالبيضلإنتاجالخصصةالافراختربى.الأفراختربية

بنشارةأوبالتبنمفروشةأحوا!قفيأوأصسلكامنأقفاص

الخصصةالأفراخأماالماء.تمتصمادةبأيأو،الخشب

أثناء-الأفراخوتحتاج.فقطالحظائرفيضبياللحمالإنتاخ

وقد.دافئةبيئةإلى-حياتهام!الأولىأغليلةالأسالئاا

-الأولالأممبوعفي-الأفراخبيتفيالحرارةدرجةت!صن

الأفراخوتغذى.م535إلىتصلقدألهالدرجةمرتفعة

ومنمطحونةحبوبمنمصنوعةمخلوطةعلائقعلى

عنفضلااللحوإ،وبقاياللنباتاتالثانويةالمنتجات

لحمايتهاالافراخوتحقن.والأملاحالفيتاميناتمنإضافات

.الأمراضمن

وضعتهاكي-الخصبالبيضيفقس.البيضإنتاج

تحتاجلاوالدجاجات،أفراخويعطي-أسديكةالقحتهاإناث

البيض.تضعلحيالديكةإلى

الأسبوعحواليفيالبيضوضعفيالدجاجةتبدأ

علىالبيضوضعسنتحديدويعتمدعمرها.منالعشرين

السلالةوعلى،البيضوضعةحضر!فيالإضاءةدرجة

.بالأمراضالإصابةعدمأوالإصابةوعلىوالتغدية،

البيضوضعمعدلاتزيادةفيالمزارعونويتحكما

وضئالبيض.حظائرفيالصناعيةالإضاءةباستخدام

الطويل،النهارلفتراتمماثلةالإضاءةفترةتكونوعندما

وبالإضافةمبكر.عمرفيالبيض!وضعفيالدجاجاتتبدأ

تتعرضعندمايزيدالنابخالبيضعددفإلى،ذلكإلى

41بينتتراوحصناعيةإضاءةلفتراتالبياضةالدحاحات

يوميا.ساعة61إلى

،معقدةعمليةالدجاجةداخلالبويضاتولخليق

والمح.المحبانتاجيقومالذيالمبيضيسمىعضوفيوتبدأ

أنبوبايدخلأيامتسعةحوالىبعدالمبيضمنينطلقالذي
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يصلوقدآديا.ويدارصحموأغدبهااللحماإنتاحفىأوالبيصإلتاجفيالتجاريةالدحاجمزارعمعظمتتحصصالدج!جصنا!كة

المليود.إلىالبياضالدجاجعدد

!!أ!ل!!ثلاور-ء،كا*،.!+س!كانلأك!زر!ي-بم-بربم،ء؟،،ح7--+-!كا/ء!كا!*ءكاع؟كاع!ورت-"!

ير--لإ؟،!ستهض/!7كاكاص؟ !--*-!

-ء!تم،لأ؟ك!*يمبئئخلأزرزرجمبم،ض،73س،!!!3--!بر-!!4ينلا!،؟ضلأء/!/3-3صصتتيى

?---علأ،؟يهبموسبرك!،!ح!"!.!عس!-ءكأشفيخئ!3؟س!!بريخيم!جمحبر----ظ-ص-ت-فيء
كا!7-+--سلأ-س-؟-،77ك!ء-!وكاض

،!قبمو1ء!ء1!،خيم"ءلأ-لمدحمتتتحى!،

ا.!،،!،!ء7--+؟-؟ص--:كر!،لا!ءكاىبم*برءطى"ءش-؟لى

،لأأ؟صلميررإ3،لم؟،4؟إ!!ا!ء--3--*!كاع،+؟!*ءعجز؟حى!!كا7!ء!لأ-

!،ى!؟\،؟لىع!/،لمأ"؟حم!حلا؟كاو-7-7ث!حء!

،مم!ء!هو!،ئز،7؟صكركر،ص-!-للأء"ح!يرسكا-كوكأك!!*حم!ىء*3!.،"،-

4غلا-لاعش-سلا-"كثميز3لم-بر!!،،!كا*س7ء،،كا**لأءسرر.."

*،قي*-ء!جميموركا*ص،?بر!3ير؟-?هـ73

ك!*لآ*،،!ى"كر*لم--7!يم!حسكأ!ولأ!،ىء!؟*!!س!لا*كا-
!ح،!--لا--!ا!جلملأ-!!،ع!،ع?موع

!!*جلاءسعكا-7*!زر"*-*!3!!!*3
-ث!

!!-لا.3بن*"سكا!ص!!كا7عر!

)الصرة،الأ!راضمنحلوهامنللتأكدوتمحص،الحسحس!تصمصثماليمى(،)الصورة،كبيرةح!حاناتفيالأفراحتفقس.الدجاجلربية

(.اليسرى)الصورةبترليتهاتقومالتيالمزارعإلىلمتمحمهاخاصةصاديقفيوضعهاقبلودلك(،الوسطى

ويفرره.الأقفاصتحتتجرىمميورعلىآيىالميضويجمع(.اليمنى)الصورة،الكميرةوضئالبيضحظائرفيالمياضاسدجاحايوضع.البيضإنتاج

الضوئي.الفحصالعمليةهذهوتسمى(.اليسرى)الصورةساطعةأضواءدوقمنبفحصه-للبيععرضهقحل-العمال

أ

عمرهايبلغعندماوتشحناليمى(.)الصورةوالجفا!ءالدفدهاتوفرأماك!فىالفقصحدشكةالأفراختوضع.اللاحمالدجاجأفراخإنتاج

(.اليسرى)الصورةللا!شهلاكوتعبأوتحظروتذبجعحيثالوسمطى()الصورةالتجهيزمعاملإلىأقفاصداخلأساليع7حوالي
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والأغشيةالزلالمنكلويتكون.البيضقناةباسميعرف

ثناءالمبنحولوالقشرة(القشرةتبطنرقيقةطبقات)وهي

القشرةوأغشيةالزلالإضافةويتماأسيض،اقناةفيهبوطه

يستعرقنفسهاالقشرةتكوينأنغير.ساعاتبضعخلال

نحوفيلأكملهاالعمليةوتتما.الأقلعلىمماعةعشرين

البيضقناةفىالمحدخولوقتمنساعةوعشرينأرلغ

الكامل.البيضوضعحتى

وفي.كاملعاملمدةالبياضةبالدجاجاتويختفظ

حتى-تدريجيا-وصإلبيضمعدلينخفض،العامأثناء

وبعدها،مربحغيرإنتاجهتجعللدرجةمنخفضايصبح

انتىتنئالدجاجةوقد.اللحمأجلمنالدجاجةتذبح

مشوئا.بيضة452نحوالتجاريةالسلالاتإلىتنت!

التجاريةالمزارعفي-الدجاخمنالالافيعيش

الأقفاصهذهوتبنى.اسملكمنأقفاصفي-الكبيرة

وقد.البطارياتباسممايعرصلتكونالاخرفوقالواحدة

بصفةالخلفاتببعضتفرلقبيوتفىبالدجاجيحتفظ

العمق.الفرلتقنظهامباسمتعرفمركزةكطريقةمستمرة

الكبيرةأجطارياتامزارعفىأمايوميا.البيضويجمع

أرضيةمنالبيضينزلقحيثآليةبطريقةالبيضفيجمع

أصةآإلىالبيضبنقلتقومحةمتحرسيورإلىالمائلةالأقفاص

ثمصفوففيالبيضبتنظيماالالةهذهوتقوم.التوضيب

وتجفيفه.وشطفهغسله

خلالمنتنفذساطعةأنوارعلىتجفيفهبعدالبيضويمر

الطريقةهذهوتسمى.بداخلهماالعمالفيرى،قشرته

مرالعام!!الضوئىالفحصويمكن.الفحوئيبالفحص

غيرأرأ!دمامننقا!أبهالذيذلكأوالمشروخالبيضمعرفة

علىدرجاتإلىالبيضالعمالويصنف.العيوبمنذلك

ويقسمايوزن،البيضفحصوبعد.الضوئيالفحصأساس

أطباقفىيعبأثم،الحجمحمسبثلاثأومجموعتينإلى

للشحن.مخصصةورقيةصناديقفيثم
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حولاتببعضالذكرالربئيقومفصلوفي.سم35نحو

وحلاأ!.وليفتهاجتدابإلىورائهامنيرمياكتيالطيران

فيهايعيشآلتيالمنصمهآفوقعاليائحلقفإنه،الجولاتهذه

أصثمنخفضاصوتاويصدر،أجنحتهضرباتخفضمع

شي-ويك)شيعالياحاداصوتاأوأوج(-أوج-)أوج

صغارها.وتغذي،البيضوحدهاالأنثىوتحتضنويك(

رجليها.ب!!بحملهماتقومفإنهاالخو،بهمأحدقوإذا

البلادفيالبريالحيوانانظر:البديئة.الدجاجة

أطيور(.)1العربية

الحيوانانظر:.الخصلةداتالحبشيةالدجاجة

ا!يور(.)11العربيةالبلادفىالبري

العربيةالبلادفىالبريالحيوانانظر:الماء.دجاجلأ

الدجاخ.)الطور(،

المائيةأ!يوراأنواعلأحداسماالمائيةالدجاجلأ

الوحل.دجماج!أيضاالطائرهذاويسمى،التسعة

المحيراتقربمألوفوهدا.مائيةأعشا!ل!!تعشتمائةدجاجة

.أسشقعاتا؟أطياهلااخعموهـد:الاص!!

إلىضاربرماديأوأسودالمائيةأسدحاجةالون

سم58و33ب!تإحداهاطولويتراوح،الأرجوانيا

صفراءأوبيضماءومناقيرمستديرةأجنحةالطيورولهذه

لحميةأغشيةالسباحةعلىوتساعدها.الدجاجمناقيرتشبه

أصابعها.بينموجودةمجاديف!شكلعلى

للمنقارلحميامتدادوهيأماميةدروعالماءولدجاجة

عنالذكردفاعخلالالدروعهذهوتستخدمبمالأعلى

.نفوذهمنطقة

ماعداالعالمأنحاءكلفيالدجاجةهذهتعيمث!

بمالعذبةالمياهمستنقعات!عظمهاويق!!،أغصمه!االمناطة!

سطحعلىلتطفواليابسةالنجاتاتمنأعشاشهاوتبني

.بيضاتعشرإلىتسعمنعادةالأنثىوتضعالماء.

النباتاتوجذوروالاوراقوالحبوببالطحالبوتتغذى

والديدانالحلزوناتتأكلكما،الأخرىالمائية

الصغيرةالأسماكإلىبالإضافةالمائيةوالحشرات

المائيةالدجاجةوتجدالفمفادع(.)صغاروالشراغف

تغوصوأحيانا،الأرضعلىأوالماءسطحعلىطعامها

ماغالباالأخرىالطيوروتسرق.عليهلتحصلالماءتحت

الدجاحة.هذهتصطاده

طائر.،التفلق:أيضاانو

المائية.الدجاجةان!:.الوحلدجاجة

اورمةظتافيمنلمجموعةاسمالسامالد!جيين

الشمالية،المعتدلةالمنطقةفيتنمونباتاعشرأحدتضم

نباتاتوكلوكندا.المتحدةالولاياتفيخاصةوبصورة



275الدحو،لعبة

لبنيةعصارةعلىتحتويسامةخضراح!نباتاتالدجبين

فمعظم،الخطورةشديدةليعستالنباتاتهذهأنغير.مرة

ماوسرعانالمرةالعصارةتلكلاتستسيغالرعيحيوانات

أكلها.عنتتوقف

الدجبينيسمىالنباتاتهذهمنشمائعنباتوهناك

خفيفةخضراءأوراقوله،العسلزهرةأوالمنتشر

منآخرونبات.الشاحبةالقرمزيةالأزهارمنومجموعات

لهالهنديالقنبأوالكنديالقنبيسمىالفصيلةهذه

هذالحاءويحتوي،تجمعاتفيتنمووبيضاءخضراءأزهار

صناعةفيتستخدموقويةطويلةأليافعلىالنبات

.الشباك

قارةمنالغربيالجنوبفيالرئيسيةالأنهارأحدد!جلة

منجزءاويشكل،كمألأ009حواليطولهويبلغآمميا.

منطقةمندجلةينبع.والفراتدجلةنهريواديتاريخ

حتىالشرقيالجنوبإلىويتدفقتركيا،شرقيفيجبلية

فيدخلهاالعراقإلىويجريوسورياتركيابينالحدود

بعدفيهروافدخمسةوتصبفيشخابور،قريةمنبالقرب

الكبيروالزابالخابور:وهيالعرأقيةالأراضيدخوله

إلىتجلبالروافدوهذه.ودياليوالعظيمالصغيروالزاب

ويصبتركيامنفيأتيالاخرالثلثأما.مياههثلثيالنهر

بمسافةبغدادجنوبديالينهروهو،دجلةفيرافدآخر

أرضإلىيصلحتىبالتدريجويتهادىيتعرجثم.قصيرة

نهرمعبالعراققرنةمدينةعندويلتقى.ومنبسطةمنخفضة

الخليجفييصبالذيالعربشطمعاليشكلاالفرات

.العري

القريبةالمنطقةفيخصوبةالعراقأراضيأكثرتوجد

المياهالنهرأنويوفر،والفراتدجلةنهريبينوالواقعة

المنطقة،هذهفيالعرأقسكانمعظميعيش.للرياللازمة

دجلة.نهرعلىوعاصمتها،العراؤمدنأكبربغداد،وتقع

الكهربائيةالطاقةتوليدفيالمستخدمةالمياهتخزينيتم
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صحيفة،الممماستخدممنأولوهو،الجليسوأنيس

والفرنسية،بالعربيةتصدرشهريةنصفسياسيةوكانت

بيوسمنحهوقد.الثالثنابليونمععلاقتهتوثقتوبسببها

"."كونتلقبالتالحمع

عادلكنهحاكمها،منبدعوةقصيرةفترةتونسزار

المانش.بحرضفةعلىقصرهفيتوفيحيثباريمه!إلى

اللغةفقهشرح،الفارضابنديوانشرح:مؤلفاتهمن

عنهويؤثر.الجامعكلامفيالمسامعطرب،للثعالبي

المبتذلة.عاميتهامنعصرهفيالصحافةلغةبتنقيةاشتغاله

رياضة.،البيرلنجانظر:.الأخشابدحرجلأ

أرضقطعةعلىالدحودعبةتدعب.لعيةالد!حو،

منهماكللمجكون.فريقانفيهاوتحنافس.مسطحةجليدية

جليديةأرضعلىالفريقانويلعب،لاعبينأربعةمن

يقللاوعرضهام()5.44قدما461طولهايبلغمسطحة

اللاعبونويدحرجم(،4)75.بوصات7وقدماأءعن

فىالدحولعبةبدأتربما.الهدفنحوالجليدعلىحجارة
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النهاية.تلكفيالخصم
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منه.الأعلىالجزءمقبففيحجرولكلأكجم(،)3.9
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فدقا72
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ماآحها!كإىأ!ثيدك!امأول12ا-

-

أح!ث-2

صصقي

)س-!براتي

حطحلنيحطقيحطهوححط

موطئ

الفدم

يس!ىهد!إلىليوصلهاالحليدع!الجرانيصسححارةويزلقالقدمموطئحصا!ياللاعبيقص.!ستطيلةساحة!يالحليدع!تلعبالدحو

الحص!.حجارةم!أقرب،المنرلمركزم!مساشةأقربإلىالححارةلإيصالست!اطع!الفريقويحصل،المزل

موطئعلىقدمهيضعحجرا،اللاعبيسددلكي

الحجريوضعبينمامعا،قدميهواضعاوينحنى،القدم

علىاللاعبويقبض.اللاعبجانبإلىالجليدعلى

مستقيما،خ!أفيالخلفإلىالحجريزلقثم،المقبض

نحوالتأرجحأثناءفىر.الانحنائىوضعهمنوينهض

وعندماسطإلجليد.عنيرتفعالحجرفإن،الخلف

يحركاللاعبفإن،الأمامإلىوالحجرتتأرحإلذراع

الححرتجعلالحركةوهذه.الخارجأوالداخلإلىيده

انزلاقهفيويسرةيمنةوينحني،انطلاقهعنديتدحرج

المستمر.

رميليسددها!دياالمرلة!الححرأمامسالحليدي!صسونالدحولاعبو

الحليد.ع!أكرلمسا!ةاليرفىالححرال!صس!ويمساعداطعبا

يقوماراللديرالشحص!!يوحهالأبرالجالصلىيق!الديواللاع!

أمممس.لا

بادئمنالأنديةمنافساتفيالفرلقيتكون.الفريق

ويسددون.الفريقوقائد،ثالثولاعبثانولاعب

أقلوهو،البادئيتصدر.الترتيبلهذاوفقاالحجارة

معهولةأكثريكونالتسديدلأناللعب،حبرةاللاعب!!

لعبةمبارياتفيأما.الحجارةمنخالياالجليدي!ضنعندما

والعالمية،أغوميةاالمنافساتوفيبونزبيلز،المسماةالدحو

.خبرةذويلاعبينأربعةمنيتكونالفريقفإن

قائدفإنالتسديد،فيالأولاللاعبيبدأأنوقبل

قائدويشيرالجليد.طرفنهايةفىالمنزلإلىينتقلالفريق

إليهتسددأنيجبالذيالموضعإلىبمكنسةالفريق

نأبعدحجركلسرعةالفريقرئيسويقدر.الحجارة

فإن،الهدفإلىيصللنالحجرأنلهبداوإذا.يطلق

اللاعبانيسيروعندئذاكنسقائلا:يناديالفريققائد

بمكنستيهما،الجليدويكنسان،المنزلقالحجرأمامالآخران

للحجر.مقاومتهمنويقللالجليدسطحأممناسافيغير

وقد.الوأحدةللتسديدةثلاثةأومترينيضيفأنويمكن

شعرأو،ناعمقصيرشعرذأتمكانساللاعبونيستخدم

الكنسبإيقافاللاعبينالفريققائديأمرخشن.طويل

بعداللاعبينأحدوينضم.الكنسأوقفقائلا:ويصيح

أعضاءلبقيةليكنسآخرزميلإلىحجرينيسددأن

الفريق.

-أأ94هـ،-633)544الكلبيدحيةابن

محمدبنعليبنالحسنبنعمرالخطابأبوأم(.235

الظاهريالأندلسى،الكلبيدحيةبنخلفبنفرجابن

وسمع،بشكوالوابنزرقونابنعنالعلمتلقى.المذهب
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كتبه:من.دانيةقضاءوتولى.والصيدلانيالبوصيريمن

الايات،الرسولخصائصفيالسولنهايةالبصائربمتنبيه

.العباسبنيخلفاءتاريخفيالنبراس؟البينات

مجزأة،وسائدةصدبة،جسيماتهيئةعدىمادةالدظر

الدخانيتكون.غازيوسطفيومعلقة،دقيقنحوعلى

.المحترقالوقودينتجهاالتيالكربونمنجسيماتمن

وتآكل،المبانيتسويدإلىأيضاويؤديالرثين،يضروهو

اقتصادية.خسائرمسبباالخضراواتوتدمير،الفلزات

وإنتاج،اللحومحفظعلىتشتمل،ضئيلةفوائدوللدخان

منالفاكهةبعساتينوحماية،ملونةعسكريةإشسارات

خطيربشكلمركزايصئالدخانوقد.الصقيعتأثيرات

الانقلابعليهايطلقالتيالطقسحالاتمنحالةأثناء

الهواءمنكتلةتستقرعندماالحالةهذهوتحدث.الحراري

منبالقربتقع،برودةالأكثرالهواءمنكتلةعلىالدافئ

ويمنعالباردالهواءبحبسالدافئالهواءيقومحيث،الأرض

والتشتت.التصاعدمنالدخان

البيئي.التلوثالهواءبمتلوثأيضا:انظر

القرآنسورإحدىالدخانسورة6.سور،الد!خان

الرابعةالشريفالمصحففىترتيبها.المكيةالكريم

وجاءت.ايةوخمسونتسعآياتهاعدد.والأربعون

الكفارلتخويفآيةجعلهتعالىاللهيةنالدخانتسميتها

للرسولتكذيبهمبسببوالمجاعةبالقحطأصيبواحيث

ثم،يهلكونكادواحتىالدخانعليهماللهوبعثعل!

!ويد.النبيدعاءببركةذلكبعدنجاهم

لترسئوالبعثوالرسالةالتوحيدالسورةهذهتتناول

التيالمكيةالسوركسائرالإيماندعائموتثبيت،العقيدة

والمقاصد.الأهدافتعالدات

المعجزة،العظيمالقرآنعنبالحديثتعنىالدخان

وإليهعليها،ومنالأرضاللهيرثأنإلىالباقي،الخالدة

وبينت،مباركةليلةفيالقرآنإنزالعنوتحدثت،يرجعون

اختارهاوالتى،الخلقأمورفيهاوتدبرتفصلالتيالليلهتلك

الأنبياءخاتمعلىاسمماويةالكتبخاتمةلإنزالالله

منالمشركينموقفعنتحدثتثمعليههس!.محمدوالمرسلين

معأمرهمنوارتيابشكفيوأنهم،العظيمالقرانهذا

الشديد.بالعذابوأنذرتهم؟براهينهوسطوع،آياتهوضوح

العذابمنبهمحلوما،فرعونقومعنتحدثتثم

مشركىالسورةوتناولت.والإجرامالطغياننتيجةوالنكال

مرةللحياةواستبعادهموالنشورالبعثوإنكارهم،قريش

الأممنسبقهممنمصيرمصيرهمأنوأبانت،أخرى

الأبرارمصيرببيانالكريمةالسورةوختمت.الطاغية

والترهيب،الترغيببينالجمعبطريقالفجار،ومصير

والإنذار.والتبشير

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

أسس!علىعادةيعرفالاقتصادفيم!مطلحاد!خل

مجموعهوالدخليكونهذاوعلى،والثروةالاستهلاك

خلالشخصيشتريهاأنيمكنالتيوالخدماتالسلعقيمة

أصولمنالثروةوتتكون.ثروتهتنقصأندونمعينةفترة

يحصلمايشملوالدخل.والممتلكاتالاستثماراتمثل

ويطلقبالنقودعادةويقدر،مالهأوعملهمنالشخصعليه

فىبثروةليسالدخلولكن،النقديالدخلحينئذعليه

ذاته.حد

مثلمحتسبدخلشكلفييتحققأنويمكن

تنئفيالتيالغذائيةالموادأوالمجانيةوالإعاشةالسكن

.النقديشكلهفىالدخلأساساتعالجالمقالةهذهالدار.

لشخصدخلايخلقشخصاستهلاكأنالمعروفومن

بأسرها،أمةأوصغيرةمجتمعاتفيذلككانسواءآخر،

،والخدماتالسلعمنمعينةكميةمستهلكيشتريوعندما

والبائع،كدخلالمشتريدفعهماعلىيحصلالبائعفإن

دخلايخلقوبذلكلمشترياتهالنقودتلكيستخدمبدوره

اخر.لشخص

الدخلأنواع

مختلفة.بطرقالدخلتصنيفالاقتصاديوناعتاد

تحصلالذيالدخلمجموعهوالشخصيالدخلفمثلا

الشركاتدخلعداما،معينةزمنيةفترةخلالالدولةعليه

لاالتيوالمؤسساتالأفراددخليضمفهو.المؤلسساتأو

.الشركاتغيرمنالأعمالومشاريعالربحأجلمنتعمل

الذيالدخلمجموعفهوالتجاريةالأعمالدخلأما

وأماالقطر.فيمحددةفترةخلالالشركاتعليهتحصل

عليهتحصلالذيالمداخيلمجموعفهوالقوميالدخل

خصمألمماسعلىويحعسب،معينةفترةخلالالدولة

قيمةانخفاضأي(القيمةهبوط،)الاستهلاكتكلفة

وبعضالإنتاجفياستخدامهابسببالرأسماليةالأصول

الوطنىالنابخمنالتجاريةالأعمالعلىالضرائب

قيمةجملةهوالإجماليالوطنىالنابخإن.الإجمالي

زمنيةفترةخلالالدولةتنتجهاالتيوالخدماتالسل!

طريقعنالأحيانبعضفىالدخلالاقتصاديونيقيس

النقديوالدخلالصافيالدخلمعالقوميالدخلمقارنة

قبلالدخلهوالإجمالىفالدخل.الحقيقيمإلدخل
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هوالصافيوالدخل.الأخرىالنفقاتأوالضرائبخصما

هوالنقديوالدخل.النفقاتتلكخصملعديتبقىما

فيقي!رالحقيقيالدخلأماالبلد.بعملةمقيسةالدخلقيمة

يم!شالتيوالخدماتالسلعمقدارأيبمالشرائيةالقوة

يتغيرالحقيقيالدخلفإنوأتا،معيننقديبدخلشراؤها

والخدماتالساأسعارأوالنقديالدخلفيللتغيراتتبعا

ارتفعتأنالتضخمفترةحلالحدثوإذامعا.الاثنينأو

فإن،النقديالدخلارتفاعمنأسرعبمعدلاتالأسعار

المالم!معينمبلغيشتريبحيثينخفضالحقيقيالدخل

أقل.سلعا

الدخلمصادر

علىمجموعت!تإلىالدخلمصادرالاقتصاديونيقسم

المكتسب.غيروالدخلالمكتسبالدخلأساس

الأجورمنأساساتتكون.المكتسبالدخلمصادر

علىكعائدعليهلحصلالمكتسبوالدخل.والرواتب

وأأحملاساعاتأساسعلىتدفععادةوالأجور.العمل

ثالتةتظلفإلهااضواقصأما،أنتجتالتىالعملكمية

مثلا.كاسشةمعينةزمنيةلفترات

والأرلاحالفوائدتشمل.المكتسبغيرالدخلمصادر

غيرموارداستخداممنيعودالمكتسبغيروالدخل.والريع

تدفع-بهاتعملالتىالنظمفي-فالفائدة.العمل

منوغيرهاوالمصارف،أموالهما!شخدامعلىللمقرضين

الادخار،حساباتعلىربويةفوائدتدفعالماليةالمؤسسات

اسشدات.علىربويةفوائدتدفعوالحكوماتوالشركات

تكلفةكلخصمبعدالربحعلىالتجاريةأطالأعماوتحصل

وأالمبانىاممتخداممنعليهفئحصلالريعوأما.الإنتاج

.الممتلكاتمنغيرها

مث!!،الم!صعسبغيرالدخ!!منأخرىأنواعهناك

تشم!!التيالتحويليةوالمدفوعات،والميراثالهدايا،

لاولكنها،والمنحالاجتماعيوالضمانالبطالةإعانات

.والخدماتللسلعإنتاجاتتضمن

لدخلاتوزء

التساويمنأقللقدرعموماالشخصيالدخليوزع

فيالمتقارلةالبلادول!ت.الثريةالأمفيمنهالفقيرةالأمفي

فيمساواةأكثرعمومايكونتوزبالدخلفإن،الثروة

توزيعإن.أخرىمجتمعاتأودولمنأكثرالدولبعض

.المساواةبعدمشسمالأعبمكلفيالكلىالشخصيالدخل

لصالحالدخلتوزيعا!ضمةتعيدالبلادمنالعديدوفي

خلالمنالسنكباروالمنخفضةالدخولأصحاب

التىالضرائبطريقعنتحولالتىالتحويليةالمدفوعات

هذهالحكومةوتقدم،المرتفعةالدخولأصحابيدفعها

غذائيةبطاقاتأونقديشكلفيالتحويليةالمدفوعات

الثمن.قليلةأومجانيةطبيةوخدمات

علىخاصة،الدخلتوزيغعلىالتضخميؤثر

المعاشاتمثلثابتةدخولعلىيعيشونالذينالأشخاص

فعندماغيرها.أوالحكوميةاللإعاناتأوالتقاعدروالبأو

نفسشراءيستطيعونلاالناسهؤلاءفإنالأسعارترتفع

الثابتةالدخولفإنالأجور،ترتفعوعندما.السابقةالمقادير

أغومي.االدخلمنأقلسبةتمثل

الشخصيالدخلاسدخدامات

ولدفعوالخدماتالسلعلشراءالدخلأخاسايستخدم

وللقيامالدخلضرائبأهمهاالتىالضرائب

فيالمرتفعةالدخولأصحابمعظمويد!.بالاستثمارات

دخلهممنأكبرنصيباالمتقدمةالصناعيةالدوأ!

كضرائب.

الحكوميةوالرسومالضرائبدفعبعددخلمنتبقىما

الناسمعظموينفق.المتاحالدخلأوالإنفاقدخليسمى

المأكلعلىالمتاحدخلهممن%09الغنيةأصدوأافي

علىالإنفاقبعددخلمنيتبقىوما.وايسكنالملبسر

وينفق.الاختياريالدخليسمىالأساسيةالحاجاتهده

ارتفعوكلما،والتعليمالترفيهعلىالاختياريدخلهمالناس

أصحابيتمتعوالالمشثمار.الاستهلاكحجمزادالدخل

فهمولذلكأكبر،تقديريةبدخولالمرتفعةالدخول

الدخولبأصحابمقارنةدخلهممنأكبرجزءايستثمرون

المنخفضة.

الدخلنمو

كثيرينلأناسأفضلمعيشيامستوىالدخلنمويتيح

أيضالهولكن.والاستهلاكالإنتاجشيالزيادةخلالمن

نموأدى،المثالسبيلعلى،كثيرةحالاتففي.ضارةآثار

جمالوتدميرالبيئةتلوثإلىالصناعةطريقعنالدخل

الدخلنموأنالناسبعضويعتقد.الحياةوتهديدالطبيعة

نأإلىويشيرون.يتوقفحتىأوبطيئايصبحأنيجب

حينفيأكبر،سعادةتمنحلاربماالاستهلاكفىالزيادة

يمكنللصناعةالضارةالاثاربأنالآخربعضهميرى

أفضل.تقنيةخلالمنعليهاالسيطرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الردحالاقتصادهـالساعاتالأحور

الفائدةالمالىالتصحمالاستتمار

الميزايةالقوميالدحلالاستهلاك

(،الامة)الحدماتالاقتصادان!:صريية.،الدخل

الضرائ!(.)أنواعالضرائبجباية
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مابددفيالمكتسبالدخلمجموعالقومىالدلخل

.واحدةسنةتكونماعادة،معينةزمنيةفترةخلال

أنهاأمتنموالمعنيةالبلادكانتإنالرقمهذاويوضح

لمقارنةالقوميالدخلأرقامالاقتصاديونويستعمل.تتراجع

.للبلدانالختلفةالاقتصاديات

الدخلالاقتصاديونيحسب.القومىالدخلتحديد

ماعلىتعتمدالأولىالطريقة:طريقتينبإحدىالقومي

الأخرىالطريقةأما،الأعمالومشاريعالأفراديكتسبه

وتقود.والخدماتالسلعإنتاجحجمحصرعلىفتعتمد

القوميبالدخلالخاصالرقمنفسإلىالطريقتينمنكل

سامنإنتاجهجرىماقيمةيساويالناسمايكسبهلأن

.وخدمات

مايكتسبهعلىالمبنيالقومىالدخلبيانويتضمن

فترةفيالبلدانمنبلدفىالمكتسبالدخلجملةالناس

والمرتباتالأجورالمكتسبالدخلهذاويضم.معينة

والريع.والأرباحوالفائدة

،الإنتاجمعيارعلىبناءالقوميالدخلعلىوللحصول

للبلد،الإجماليالوطنيالنابخأود!الاقتصاديونيحدد

التيالسلئرالخدماتقيمةإجماليالرقمهذايمثلحيث

معينة.زمنيةفترةخلالالمعنيالبلدفيإنتاجهاجرى

اممتهلاكبطرحالقوميالدخلإلىالاقتصاديونويتوصل

النابخمنالمباشرةغيرالضرائبمعمجموعاالمالرأس

رأسالقيمةهبوط،استهلاكويشمل.الإجماليالوطني

كنتيجةوالالاتالمبانيقيمةفىالطيعيالتناقصالمال

فيدفعها،المباشرةغيرالأعمالضرائبأما.للاستخدام

ورسومالمشترياتضرائبأنواعهاومنالسلمامشتري

الإجمالىالوطنيالنابخبينالفرقويساوي.الإنتاج

الصافي.الوطنيالنابخ،المالرأسواستهلاك

)تزايدالتضخممنبكلالقومىالدخليتأثرقد

،المثالسبيلفعلىالأسعار(.)تناقصوالانكماشالألممعار(

،السنواتإحدىفى%أ.بنسبةالناسمايكسبهتزايدإذا

.%ا.نسبتهبمالمميتزايدالقوميبالدخلالخاصالرقمفإن

فإنأيفما،%01نسبتهبماالأسعارتزأيدتإذا،ولكن

أوالسلعمنكمياتشراءباستطاعتهميكونلنالناس

السنةفيعليهاحصلواالتيتلكمنبأكثرالخدمات

القوميبالدخلالخاصالرقمفإن،ذلكوعلى.السابقة

بسببوليس،التضخمبسبب%ا.بمقدارأعلىأصبح

.الاقتصاديالنمو

أكثر،أولسنتينالقوميالدخلأرقامبينالمقارنةولعقد

الاعتبارفيليأخذالقوميالدخلالاقتصاديونيعدل

الدخلالمعدلالرقمويسمى.الانكماشأوالتضخم

الحقيقي.القومى

القوميالدخلتوضئقياسات.القوميالدخلأهمية

تلكتوضحكماالبلاد.اقتصادبهيتغيرالذيالمعدل

نأللاقتصادويمكنالاقتصاد.استقرارمدىالقياسات

بصورةالقوميالدخلتقلبإذاألاستقرارعدممنيعاني

الدخلأرقامتوضح،كذلك.وأخرىسنةبينكبيرة

والفوائدالاجورمنكلبينتوزئالدخلكيفيةالقومي

الأجورتشكلأنيمكنالمثالسبيلوعلى.والريعوالأرباح

الدخلمن75%حواليالمستخدمينوبدلاتوالمرتبات

باقيتشكلفإنها،والريعوالأرباحالفوائدأما.القومي

القومي.الدخل

ميزانياتهماالصناعةوقطاعالحكومةمنكليصحح

الذيالتغييرومعدل،التوزيعمستوىالحسبانفىآخذين

القومي،الدخلتناقصفإذا،القوميالدخلفييحدث

الضرائب،منتخفضأنللحكومةيمكن،المثالسبيلعلى

للتصرفالمتاحالدخلمنالمزيدالناسإعطاءبهدفوذلك

فيحدثتالتيالزيادةهذهالناسأنفقفإذا.بالإنفاقفيه

درجةفإنمحلئا،المنتجةوالخدماتالسلععلىدخولهم

منالمزيدإيجادإلىذلكويؤديستتزايد،الأعمالنشاط

إلىبدورهيقودقدالذيالأمر،العملوفرصالوظائف

القومي.الدخلتزايد

المدفوعاتذكرعل!القوميالدخلبياناتتقتصمر

ونتيجة،مسجلةبياناتعنهاتتوافرالتيوالخصومات

مستوىكاملةبصورةلاتبينالمقاييسهذهفإن،لذلك

سبيلعلىلاشلقىالمنزلفربةللبلاد،الاقتصاديالرفاه

عملهافإنوبالتالي،المنزليةبأعبائهاقيامهاعلىأجراالمثال

،أخرىناحيةمن.القومىالدخلفيزيادةلايشكل

،كبيرةاقتصاديةخسارةحدوثفيالبيئيالتلوثيتسبب

فإن،وعليه،الخسارةهذهمقداريعرفأحدلالكن

القومي.الدخلمنخصمهابوسعهمليسالاقتصاد!ن

اعتماداالقوميالدخليتغير.القوميالدخلتييرات

رأسونوعيةوكميةالتوظفومستوىالعمالجهودعلى

إنتاجفيالمستعملةوالآلاتالمبانييضمالذيالثابتالمال

المالرأسنوعيةفيالتحسينيؤديوقد.والخدماتالسلع

زيادةوإلىوالوظائفالمهنمنالمزيدخلقإلىالثابت

القومي.الدخل

الإجمالي،الوطنيالنابخ،المالرأسأيضا:انظر

المعيشة.مستوى،الدخل

تصدحصغيرةحبوباتنتجالتيالنباتاتمنواحدالد!حن

الجافة،الرمليةالتربةفيجيداالدخنحبوبوتنمو.للأكل

آسيافيالجافةالأقاليمفيمهماغذائيامصدراحبوبهاوتعد

الدخنحبوبالمناطقهذهسكانيطحنوإفريقيا.
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الطحينعلىللحصول

الأرغفةلصناعةاللازم

الرفيروالكعكالمبططة

.العصيدةأوالمقلي

الدخنحبوبوتستخدم

غذاءوسيقانهوأوراقه

.البلدانبعضفىللماشية

المحصولالدخنكان

وأجزاءأوروبافىالرئيسي

الدخنالقديمةالعصورفىآسيامن

يصللمولكنه،والوسطى

القممحلهوحلمكانتهفقدولهذاالخمر،الخبزلعمل

قائمةوروسياأ!ندواالصينوتتصدر.الحبوبمنوغيره

الحالى.الوقتفيللدخنالمنتجةالدول

طولويصل.الدخنمنأنواخعشرةحوالىويوجد

فيالحبوبوتنمو.أم2،و.3،بينماإلىمعظمها

الدخنينضيج.اسحاققمةعلىسنابلتسمىعناقيد

سعدطوارئكمحصولأحيانايزرعفإنهولذلك،بسرعة

نأيم!شكثيرةأنواعوهناك.عليهالسابقالمحصولفشل

خصوبةأقلتربةوفىوجفافا،حرارةأشدأجواءفيتنمو

أنواعتشتمل.الأخرىالبذورمعظمتحتملهاالتيتلكمن

الدخنوالثعلبذيلودخناللؤلؤدخنعلىالدخن

منلكثيراشئيسيالغذاءاللؤلؤدخنويعد.النضجمبكر

مثلبلدانفىالفلاحونويزرعهوإفريقيا.الهندشعوب

مميقانويبلطول.للماشميةكعلفأساساالمتحدةالولايات

رفيعطويلبقرنأشمبهمشابلهوتبدو،م5.4اللؤلؤدخن

ذيلدخنأوالشمعةدخنلاسمأيضايعرففإنهولهذا

.الهرة

الدخنباسميعرفالذي،الثعلبذيلدخنأما

محصوالآباعتبارهزراعتهفتتم،القشدخنأوالإيطالي

ويزرع.وأوكرانياوروسياوكازاخستانالصينفيغذائيا

علىللحصولأساساالثعلبذيلدخنالفلاحينبعض

الطيور.وإطعامللأكلالحبوباستخدامجانبإلى،الفن

.8،بينماالثعلبدخن!عاقطوليتراوحماوعادة

رئيسياعنصرافيشكلالنضئ!مبكرالدخنأما.أم،وه

بقشورهاالحبو!وتؤكل،الآسيويينمنالكثيرغذاءمن

حبوبمنالخابتةالزهورتستخدمماوكثيراطهوها،بعد

غذاءأصدخناهذاويستخدمالأرز.لطحينكبديلالدخن

عاليةغذائيةقيمةعلىيحتويوهووالطيور.للماشية

نأعير،للماشيةبالنسبةتقريباالشاميةالذرةقيمةتضاهي

ينبغىولذلك،الصلابةبالغةالنضجمبكرالدخنحبوب

طوليتراوح.للماشيةتقديمهاقبلجداناعماطحناطحنها

بالشعر،مغطاةخشنةوهي.م،6،و.3،بينماأصساقا

النوعية.رديءقشاتصلع

البلادفيالبريالنباتانظر:.الإلمحريقيالدحن

.(الإضيقيحنلد)العربيةا

البلادفيالبريالنباتانظر:.الإيطاليالدحن

(.ديالإيصاأاأسدحر)1العربية

لتعريب.ا:نظرا.خيللدا

معكانهابتعداديقدرمحديحكممقاطعةددلي

بإنجلترا.ميدلاندزوستفيوتقع،نسمة004/003

وتعد،وستوربردجوهيلزونددليمدنالمقاطعةهذهوتضم

الأخرىالمنتجاتوتشمل،المعدنيةللصناعاتمركزاددلى

الكيميائية،والمواد،أطوبوا،الغلايات:بالمدينةتصنعأضيا

اكهـجاجية،وال!وافي،الاليةوالحاسبات،والملابس

قدرعلىددليوأصبحت.والطهباعة،الجلديةوالمنتجات

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفىالأهميةامنكبير

منضخمةكمياتاكتشافتمأنبعدخصوصاالميلاديين

الحراريوالطفلالجيروحجروالحديدالحجريالفحما

منها.بالقرب

)خطةالأنددسفيالإسلاميةالحفمارةانظر:.الدرابين

.(السرطة

وقدسم03حواليطودهالحجلطيورمننوعالذراج

عادةيكونمنهوالذكر.والنقطالخطوطمنكثيرلهي!صن

وبمئيضاء،جميلأسودرأسوذا،أطوناوأبيضأسود،

.اللونبنيةتكونمافعادةمنهالأنثىاأماالأذد.على

وجنوبيأسيا،جنوبيمنأجزاءفيالمعروفالدراجويعيش

فاتحةتكونقدالدراجمنأخرىأنواعوهناكأوروبا.

وجنوبيإفريقيا،أنحاءفيوتعيشأكبر،بدرجةالألوان

وأوروبا.آسيا

.نلسماا؟الحجل:أيضانظرا

خلفواحدة،مثبتتينعجلتينذاتمركبةادراقي

الدراجةراكبويقوم.معدنيهيكلمع،الأخرى

بقدميهالدفعطريقعنلتحريكهااللازمةبالطاقةلتزويدها

أكترمنالدراجاتوممباقات.دائريةحركةفىلبدالين

سباقانظر:.الدولمنالكثيرفىشعبيةالرياضات

.الدراجات

معظمفىعددهاويزيد،العالمحولالدراجاتتنتشر

وفرنسا،،الصينوتعدبها.السياراتعددعلىالدول

ء

!لم
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،نيوأوتا،لجنوبيةاوكوريا،نبالياوا،ليايطاوإ،نجلتراوإ

المنتجةالدولأهممنالأمريكيةالمتحدةوالولايات

.للدراجات

الدراجاتأنواع

مختلفة،وأحجامأشمكالفيالدراجاتتصنع

كبيرولعددإطاراتها،لقطرطبقاالدراجةمقياسويتحدد

سم.07يبلغبمقياسمصممإطارالدراجاتمن

تستخدمالتيالدولفيتصنعالتيالدراجاتومقاييس

06-58-56-45-ء2-05:هيالمتريالنظام

سم.62-

مختلفةأحجامذاتهياكللهادراجاتتتوفركذلك

هيكلحجمويتحدد.الختلفةالأطوالذويراكبيهالتلائم

منالممتدةالماسورة)وهيالمقعدماسورةبارتفاعالدراجة

رئيسيةأشكالأربعةوهناك(.البدالاتحتىالمقعد

المتوسطة.الدراجة2-.الخفيفةالدراجةا-:للدراجات

الخاصة.الدراجة4-.الأحداثدراجة3-

فيالمستخدمةالنماذ!تشمل.الخفيفةالدراجات

السرعةتحققبحيثوتصمم،والرحلاتالسباقات

معظموتزود.التداولسهولةإلىبالإضافةوالراحة

للاكبتسمح،تروسبمجموعةالخفيفةالدراجات

تتراوح،مختلفةسرعاتعندبسهولةالبدالاتبتحريك

ودراجاتالسباقلدراجاتسرعة21إلى01بين

لهاالتيالدراجاتفتفضلالطويلةللرحلاتأما.الترويح

الرحلاتدراجاتوتزن.مختلفةسرعة18إلى15مابين

9السباقدراجاتتزنبينماكجم،13إلى1.مابين

فقط.كجم

ثقلاأكثروعجلاتهيكللها.المتوسطةالدراجات

41مابينالمتوسطةالطرأزاتوتزن.الخفيفةالوازاتعن

خمسأوثلاثأوواحدةسرعةإماولها.كجم02إلى

ويرفع.القصيرةالرحلاتتنالممبيجعلهامما،سرعات

تحملها.وقوةمتانتهامنالدراجةبهذهالزائدالوزن

ولها،للأطفالأصلاوتصمم.الأحداثدراجة

لأعلى،تمتدانتوجيهوذراعاسم51مقاسهاعجلات

دراجاتأكثرومنالموز.أصبعشكلعلىومقعد

لأعلى.الممتدةالأذرعذاتالدراجةشيوعاالأحداث

الخفيفةالبالغيندراجات،الأحداثدراجاتبعضوتشبه

.متعددةتروسونقلاتيدويةبكوابحوتزود

الدراجاتمنتشكيلةوتشمل.الخاصةالدراجات

تحمل،الترادفيةفالدراجات،الخاصةالتصميماتذات

فيالراكبينمنكلويشاركالاخر.خلفأحدهمافردين

وتشبه.منفصلةبدالاتمجموعتيطريقعنالدراجةدفع

للجمئ.البدليوالتدريبالمتعةحققالمتنزهاتفىالدراجاتركو!

.للدراحاتخاصةمممراتالمتنرهاتبعضتزود

الدرأجاثروأنواعب!عفر

الأحرأثدهـ(جةالوزفيصتوسالةىرأجه

در)ج!خقيقة

المسكاج!درأ

فية3وور)ح!ترا
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ثلاثلهاأنإلا،العاديةالدراجاتالثلاثيةالدراجات

وعجلةالخلففيعجلتان؟اثنتينمنلدلآعجلات

منأشهلاثيةاالدراجاتمعظهموتصسع.المقدمةفيواحدة

أجلمنتصممأطرازاتابعضأنإلا،الأطفالأجل

البالغين.استخدام

تناسبمتينةدراجةفهي،الشاقةالخدمةدراجةأما

المت!صأ،دراجةأما.الممهدةوغيرالممهدةالطرقعلىالحركة

ويحركالوراء،إلىمنحنمقعدفيالراكبفيجلس

أسدراجةاأنواعوأحد.للأماممفرودتانوهمابقدميهالبدالين

خصيصاصممتوقد،البدنيالدفعمركبةيسمىالمتكأ

إلىسرعتهاوصلتحيث،العاليةالسرعاتلاكتساب

/ساعة.كم09

الدراجةتعملكيف

الدراجة،لدالالراكبيدفععندما.والسرعةالقدرة

الجنزير،ق!رصيسمىمسشاقرصاللدورانتدفعفإنها

الخلف،إلىيمتدتماهسم!تالقرصحولالجنزيرويلتف

أطدراجة.الحلفيةالعجلةعندمثبتأصغرمسننقرصحتى

الجريريدفعفإنهال!جير،المس!تالقرصيدوروعندما

ثمومنالصغيرالمسننأغرصابالتالييدفعالذيللحركة

الخلفية.العجلة

متعددتروسبصمدوقالسرعاتمتعددةالعجلةوتزود

الراكبعلىأسهلالبدالاتتحريكجهديجعل،النقلات

معينة.فتراتفي

عمليةيجعل،الأقلالنقلةعلىالتروسوضعإن

سهلابمأمرا،للريحمعاكساتجاهفيالسيرأوت!!صعود

جةرالداءجزاأ

حها-اءأد

!"صوحضالم!ساحسلك

دورائاالخلفيةالعجلةدورانإلىالوضعهذايؤديحيث

صوفإنوبذلك.للبدالاتكاملةدورةلكلمحدودا

البدالاتد!عمليةيجعل،الأقلالنقلةعلىالتروس

يقممالمالسير،سرعةخفضحسابعلىولكن،أسهل

وضعاممتخدامأماأكبر.بسرعةالبدالاتبدفعالراحصب

بسرعاتالسيرعندفيكونالأعلىالنقلةعلىالتروس

وتدورمنحدر.هبوطعندأومستو،سطحشوقعالية

منأكبرعددأ،للتروسالأعلىالنقلةعندالخلفيةالعجلة

وبذلك.للبدالاتكاملةدورةكلمقابل،الدورات

ولكنأقلبسرعةالبدالاتدفعالدراجةلراكبيمكن

أكبر.بصعوبة

مسننةأقراصهيالسرعاتمتعددةالعجلةوتروس

القرصفيالتروسعددويحدد.مختلفةمقاساتذات

عددوتصلسرعتها.إليهتصلأنيمكنالذيالمدى

أوه3إلىعادةالسرعاتمتعددةالعجلاتفيالنقلات

التىالنقلاتذاتالدراجاتوفي.نقلة51أو01أو

بنقلتقومخاصةبآلةالدراجةتزود51أو01إلىتص!

بتحريكالتروسنقلةالرالمجطويغيرلاحر.ترسمنالجنزير

التوجيه.ذراعبجوارموجودةأكثر()أوذراع

التوجيهذراعالراكبيستخدم.والتوقيفالتوجيه

الكوابيستخدمكماوتوجيهها،الدراجةتوازنلحفظ

فىمثبتةكوابحالدراجاتولبعض.لتوقيفها)الفرامل(

علىللخلفبالضغطالراكبيستخدمها،الخلفيةالعجلة

الكوابحنوعمنالدراجاتكوابحومعظم.البدالات

علىالضغططريقعنالدراجةتكبحالتي،القابفة

لرف!ط

العاكس

التوصعمود

الأماميةاالمكاح

سوكة-

-الهوإءصمام

ضكعاع

ا!حلةاإطرحا!ةعاكر
مسدسدال

حمرير

الحمزيرقى

حلفىعاكس

عاكص



ويتحكم.العجلةإطارحافةتجاهللكوالماحاشيتين

مثبتةضغطأذرعبوساطةالقابضةالكوابحفيالراكب

التوجيه.عمودعلى

وسلامتهابالدراجةالعناية

متطلباتتحققأن-الدولمعظمفي-للدراجةلابد

للدراجةتكونأنتشترطالدولفبعض.للسلامةقياسية

عندمثبتةلعاكساتبالإضافة،وخلفيةأماميةعاكسات

جانبيمنبسهولةرؤيتهايمكنبحيث،العجلات

عندبالهواءالإطاراتتملأأنلابدكذلك.الدراجة

مرضية.بصورةوالتروسالفراملتعملوأنالمحدد،الضغط

عنالحوادثتجنبفي،بوقأوتنبيهجرسوجودويساعد

الدراجة.اقترابعندالمشاةتنبيهطريق

المرور،قواعدبكافةالدراجةراكبيلتزمأنلابد

تخفيضاعتزامهعندمفهومةإشاراتإعطاءعليهفيجب

الدراجةركوبوعند.الانحرافأو،التوقفأوالسرعة

والبقاءالمروراتجاهنفسفىالسيرمنلابدالشارعفي

راكبيعلىويجب.أمكنماالشارعجانبقرب

الألعابأداءأوالاستعراضأوالتسابقعدمالدراجات

لايجبكذلك.أخرىبركباتالتعلقأو،البهلوانية

راكبلحملصممتدراجةفوقإضافيينركابحمل

واحد.

الدراجاتاستخدام

وسيلة-الصناعيةغيرالدولفي-الدراجةلاتستخدم

.أخرىنشاطاتفيتستخدمبل،فحمسبرياضيتدريب

المسافاتلقطعالدراجةالناسغالبيةتستخدمالصينففي

في،دراجةمليونيمنأكتر،بكينفيويوجد،القصيرة

الصينية-الحكومةوتشجع.السياراتمنقليلعددمقابل

والدراجات.الدراجةاقتناء-ماليةمنحإعطاءطريقعن

بعمودالمزودةالتقليديةالطرازاتمنغالباتكونالصينفى

.علوي

بالدراجاتالخاصةالسلامةتعليمات

283جةرالدا

غيرالدولفيفائدتهاالثلاثيةالدراجةأثبتتكذلك

حتىاتزانهاعلىتحافظأنهاحيث،زراعيةكالةالصناعية

كوسيلةكبيرةقيمةلهافإنكذلك.الوعرةالطرقفوق

وتزود.خاصةيدويةببدالاتتزودحيث،للمعوقينانتقال

كيس،أوسلةأوبمنصةالثلاثيةالمعوقيندراجاتبعض

فىالأشياءمختلفببيع،التكمسبمنمالكهاليتمكن

إفريقيا،فيكذأسكالطريقةهذهوتستخدمالعامالطريق

أنفسهم.إعالةمنالمعوقونليتمكن

العاديينالناسمنلكثيرالفرصةالدراجةأعطتوقد

المركبةتستخدمالاسيويةالدولمنكثيرففي.للتكسب

المركبة،هذهلكن.عامةمواصلاتوسيلةالد!يدوية

وهيبدفعها،يقومأنقائدهافعلى،للغايةالدفعصعبة

طقسفيطويلةمسافةأحمالهاإلىبالإضافةراكبينتحمل

المركباتمحلاسحياراتحلتوقد.م054علىيزيدحار

المناطق.بتلكالرئيسيةالمدنفيالأفراديدفعهاالتي

ئاريخيةنبذة

،أم097عامدراجةأولابتكرت.الأولىالدراجات

وقامقدم،دواسةهيئةعلىالخشبمنمصنوعةوكانت

عليهاوأطلق،سيفراكديميدالكونتالفرنسىبصنعها

الألمانيالبارونأبتكرم1816عاموفيسيليريفير.اسم

درايسين،اسمعليهأطلقمعدلآطرازادرالسفونكارل

عاموفى.الأماميةبالعجلةمتصلةتوجيهبذراعمزودوهو

كيركباتريكيدعىأستكلندي،حدادقام9183

منالدراجةعلىبالقدمتدفعبدالاتبإضافة،ماكميلان

درايسين.طراز

ظهر،الميلاديعشرالتاسيعالقرنمنالسبعينياتوفي

العجلاتدراجاتيدعىالدراجاتمنجديدطراز

عملاقة،أماميةعجلةالطرازولهذا.فارذجبنىأوالعالية

فيالأماميةالعجلةقطروصلوقد.صغيرةخلفيةوأخرى

دورةكلوتسببالمتر.ونصفمترإلىالتصميماتبعض

مما،كاملةدورةالكبيرةالأماميةالعجلةدفعفىللبدالات
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مأ681عامحوالي،الدرايسيندراجة

مأ866عام،ببدالاتالمدفوعة،لالمنتبييردراجة

عشرالتاسعالقردسبعيحاتفى،فارذبخبنيدراجة

مأ885عام،المأمونةالدراجة

واحدةدورةلكل،كبيرةمسافةالأمامإلىبالدراجةيدفع

للبدال!ت.

الدراجاتصانعنجح،م1885عاموحوالى

دراجةلأولالتجاريالإنتاجفيستيرلي.ك.جالإنجليزي

أحسثرركوبهاتجعلانوهما،متساويتانعجلتانلهامأمونة

عاموبحلول.العجلاتعاليةلمسابقتهاعنوأماناسهولة

بالهواءمملوءةمطاطيةإطاراتللدراجاتكانم0918

الكوابحتقريبانفسهالوقتفيوأضيفت،المضغوط

الضبط.قابلةأضوجيهاوأذرع،الخلفية

القرنمنالثانيالنصففيالدراجاتشيوعزاد

تسبب،العشرينالقرنبدايةوفي،الميلاديعشرالتاسع

كثيرانصراففي،للسياراتحدثالذيالهائلأضطورا

.الدراجاتعنالناسمن

بدايةمنذفر.الحاالوقتفيالدراجاتركوب

متزايدةبصورةنما،العشرينالقرنمنالسبعينيات

منكثيرةأجزاءفيالدراجاتبركوبالشعبىالاهتمام

البدنية،واللياقة،الجسديةالصحةوراءوسعيا.أعالما

منكنوعالدراجاتركوبالناسمنال!خيراختار

بتمهيدالمدنمنالكثيروقامت.اشياضيةالتدريبات

الحدائقفيسواء،الدراجاتلراكبيخاصةممرات

فقد،الدراجاتسباقاتأما.الوقطولعلىأو،العامة

سباقان!:.شعبيةأكثرالأخرىهيأصبحت

.الدراجات

الأحادية.الدراجة،البخاريةالدراجة:أيضاانظر

وهيكلمقعدذاتمركبةالأ!حاديةالدرا!جة

إلىالدرأجةالرأكبيحرك.واحدةعجلةأعلىمركبان

الصغاريركب.بقدميهبدالينبتدويرالخلفإلىأوالأمام

وتجديدللتنزهأساساويستعملونهاالدراجةهدهوالكبار

طريقةعلىالأشياءبقذفعادةالناسويقوم.النشاط

ركوبهمأثناءأخرىبهلوانيةحركاتوتأديةالحواة

الأمر،أولالأحاديةالدراجاتظهرت.الأحاديةالدراجة

ألعابمنجزءاباعتبارهاالتامئكلشر،القرنأواخرفي

منالمبكرةالنماذجهذهوكانت.التسليةووسائلالسيرك

شركاتمنالعديدوبدأ.أنفسهمركابهاصنع

للعامةوبيعهاالأحاديةالدراجاتصناعةفيالدراجات

محلاتبعضوتبيع.العشرينالقرنمنتصف!في

ومقاعدقياسيةبأحجامنماذجهذهأيامنافيالدراجات

المتر.ونصفالمترعنيزيدبماس!إلأرضتعلو

ونصفالمترمنالأعلىالأحاديةالدراجاتومازالت

الخاصة،الاستعمالاتذاتالدراجاتوكذلكالمتر،

باليد.تصنع

ئ!جميم

!!خ!!يهبئ

،لملا*ح!!--
اته!
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ويقوممقود.لهاوليسفقطواحدةعجلةلهاالأحاديةالدراجة

كمالآحراتجاهمنوزنهموبزحزحةبأقدامهمالعحلةبتوحيهالراكبون

.الصورةفييبدو

وهى.الناريةالدراجةوتسمىالبخاريةالدراجة

مثبتبنزينبمحركمدفوعة،ثلاثأوعجلبنذاتمركبة

والخلفية.الأماميةالعجلتينبينالمسافةمنتصففى

الدراجةهيكلمنمتانةأكترهيكلالبخاريةوللدراجة

لها.تطوراتعدالتىالعادية

ام885عاماختراعهاتمحقيقيةبخاريةدراجةأول

محركاثبتحيثديملرجوتليبالألمانيالمهندسيدعلى

عادية.دراجةفوق

الدراجاتالعالمدولمختلففيالناسويستخدم

رجاليستخدمهاكما.والرياضةللترفيهأو،للتنقلالبخارية

فىلإمكاناتهاالمرور،تنظيموفي،المطاردةفيالشرطة

إداراتبعضوتستخدم.المركباتبينالحركةسهولة

البخاريةالدراجاتالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالإطفاء

.الحوادثلمواقعالطبيةالرعايةأفرادنقلفي

تستخدم،المتحدةالمملكةمدنمثلالكبيرةالمدنوفى

والطرودالمستنداتتوصيلفيالبخاريةالدراجات

الهوائية.الدراجةاسمعليهاراكبوهاويطلق.الصغيرة

تشغيلعلىالمرورقواعدتنطبق،الدولمعظموفى

والمركباتالسياراتمثلمثلهاالبخاريةالدراجات

راكبيحصولتقريباالدولأغلبفتشترط.الأخرى

يحتاجبهاخاصةقيادةرخصعلىالبخاريةالدراجات

المهارةتوافرمنللتأكدخاصاختبارلاجتيازحاملها

راكبويرتديأنالأمريستلزموقدلاستخدامها.اللازمة

الشمصرمنواقيةونظاراتأمانخوذةالبخاريةالدراجات

.لغباروا

الدراجةعلىالناسمنكثيريعتمدأوروبا،وفي

فيوخاصة،مدارسهمأوأعمالهمإلىللانتقالالبخارية

راكبيمنالكثيرلكنوءايطاليا،وبريطانياوألمانيافرنسا

والرياضة.للهوأساسايستخدمونهاالبخاريةالدراجات

البخارية.للدراجاتمنتجأكبراليابانوتعد

الصناعيةالشركاتتقوم.البخاريةالدراجاتأنواع

.متعددةوأوزانوأنواعبأحجامالبخاريةالدراجاتبإنتاج

أساساالمصممةالدراجاتا-هما:الرئيسيانوالنوعان

الدراجات2-.المرصوفةوالأسطحالطرقفوقللاستخدام

.الطرقخارجللاستخدامالمعدة

بالطرقالخاصةالهوائيةالدراجاتيتضمنالأولوالنوع

المنخفضةالهوائيةالدراجاتوكذلك،وبالرحلات

تستخدمالتيالدراجاتفيتضمنالثانيالنوعأما)سكوتر(.

.المصغرةالهوائيةأوالبخاريةوالدراجاتالبلادعبر

الممهدةالطرقفوقتستخدم.البخاريةالطرقدراجات

داخلللاستخداموكذلك،الطويلةأوالقصيرةللرحلات

011بينالدراجاتهذهوزنويتراوح.المدن

كم/ساعة.13و.08بينسرعتهاوتتراوحكجم،23و.

الدراجاتهذهتزود.البخاريةالرحلاتدراجات

منهاكثيرفيزود،الطويلةالمسافاتبرحلاتخاصةبمعدات

ضدالحمايةلزيادةريحبحاجب-المثالسبيلعلى-

032بيهىالبخاريةالرحلاتدراجاتوزنويتراوح.الرياح

061إلىتصلبسرعةمعظمهاوتتحرك،كجم14و.

عة.لممااكم

فوقتتحرك.الوعرةللطرقالبخاريةالدراجات

المجاريوتعبر،التلالتصعدأو،الوعرةالريفيةالممرات

فوقكبيرةجربقوةتزودهاعريضةإطاراتولها.المائية

ويتراوح.الوعرةالأسطحمنغيرهاأوالحصويةالأرض

إلىسرعتهاوتصلكجم،11و.68بينالدراجةوزن

ساعة.ااكم01

دراجاتلاتعد)سكوتر(.المنخفضةالبخاريةالدراجات

مباشرةتثبتمحركاتهالأن-الفعليةالناحيةمن-بخارية

اندماجا،أكثرأنهاكماأمامها،أوالخلفيةالعجلةفوق

نأجانبإلى،منخفضةبسرعاتللاصشخدامومصمممة

أرضيتها.لوحعلىالاثنتينقدميهواضعايجلمه!قائدها

محركاتلها.المصغرةالهوائيةأوالبخاريةالدراجات

أخفلكنها،العاديةالبخاريةالدراجاتبمحركاتشبيهة

الطرقعلىللعملأساساتصممولمتماسكاوأكثروزنا

المرصوفة.
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و!سيلة،الشرطةرحال!ثلللآحريى،ا!سسبةباتعدسممااحبلاد.اعرالسفرمتعة!ميهارالمعصوتتيحاضمق!!:االترشيهفىتستحدمالبخاريةالدراجهة

محها.والعودةأعمالهمإلىاطذهابالماسسعصيستحد!هاكماالسباقات!ياطتمامسالرياضيودويستحدمها.مهامهملأداء

يتمالتىالقدمدراجةأنواعهاأهم.الهوائيةالدراجات

لنقلآليجهازوفيها،بدالاتبوساطةمحركهادورانبدء

كماساعة.05إلىسرعتهاوتصل،الحركة

خمسةالبحاريةللدراجة.البخاريةالدراجةأجزاء

الحركة.نقلجهاز2.المحرك-أ:هىرئيسيةأجزاء

حهزةأ-05(مللفراا)بحال!صا04تلعجلاا-3

مواسيرمنهيحلمعاالأجزاءهذهويجمع.التحكم

.الكرومأوالصلب

منعددعلىيحتوي.البخاريةالدراجةمحرك

،أسطواناتوستواحدةألممطوانةبينيتراوحالأسعطوانات

محركانظر:رباعيتها.أوالأشواطثنائيةبدورةإماويعمل

العاليالضغطذيالإشعالتيارتوليدويتم.البنزين

بينماصغير،كهربائيمولدباستخدامالصغيرةللمحركات

مشعلأوتأثيريبملف!الأكبرالمحركاتتجهيزيتما

لكتروني.إ

الدراجاتمعظمفييتكون.الحركةنقلجهاز

دراجاتأما،ستةأوخمسةأوتروسأربعةمنالبخارية

فييوجدبينما،تروسثمانيةمنأكثرفيهافنجدالسباق

بنقلجنزيرويقوم.فقطترسانالصغيرةالأنواعبعض

بعضوفي.الخلفيةالعجلةإلىالمحركمنالمولدةالقدرة

الحركةبنقل-الجنزيرمنبدلا-عموديقومالكبيرةالأنواع

الخلفية.العجلةإلى

عجلاتالبخاريةالطرقدراجاتلمعظم.العجلات

أنبوبيةلاوإطارات،الألومنيومأوالفولاذمنإطاراتذات

فىتسيرالتيالدراجاتأما.اسمياراتلإطاراتثمبيهة

الإطاراتداخلمطاطيةأنابيبفلهاالممهدةغيرالطرق

الدراجاتولإطارات.المضغوطبالهواءداخلهاتحتفظ

الدفعقوةيسفلتوليدالشكلمستديرموطىءالبخارية

الشوكةوتساعد،المنعطفاتفيالانحناءعندالمطلوبة

علىالمحافظةعلى-الدراجةلهيكلامتدادوهي-الأمامية

جهازبمثابةأيضاتعملوهيمكانها.فيالأماميةالعجلة

يهمحكذلك.المطباتتأثيرم!الراكبيحميتعليق

ولأسفل،لأعلىبالحركةالخلفيةللعجلة،خلفيذراع

عيرس!فوقالدراجةقيادةعندإضافيةراحةموفرا

ممهد.

كلفيكوابحالبخاريةللدراجة)الفرامل(.الكوابح

منفصلةمنهماكلوتعمل،والخلفيةالأماميةالعجلتينمن

.الإيقافقوةمعظمالأماميالكابحويولد،الأخرىعن
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البخاريةالدراجةأجزاء

بع!رصبملمكا
7-3العدمسالد3

البخاريةالدراجةراكبيستخدم.التحكمأجهزة

زودتوقد.وقدميهيديهبومماطةالتحكموسائلمختلف

يعملحركةببادئالقديمةالبخاريةالدراجاتمعظم

ببادئالحديثةأررراجاتامنالكثيريزودبينما،بالدفع

ايمإلكبمالآما!مبوو؟ءكهو،ء3مرشع

علىمثبتيدويانعطافمقبضويوجدكهربائيحركة

الذيالخانقفىبالتحكميقوم،الأيمنالتوجيهذراع

ذراعيوجدوكذلك،المحركدورانسمرعةفييتحكم

تشغيلفييتحكمالأيسرالتوجيهذراععلىمثبتيدوي

البخاريةالدراجة

احترعهاالأولىالحقيقية

وهو،حوتلي!دبملر

عامألمانيمهسدس

ديملروضعأم،885

عادية.دراجةفيمحركا
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أخوجيهابذراعمثبتباليديعملذراعويتحكم.القابض

بدالاتتتحكمبينما،الأماميالكابحتشغيلفي،الأيمن

البدالاتوتتحكم.الخلفيالكابحتشغيلفيبالقدمتعمل

تشغيلفيالبخاريةالدراجاتبعضفى،بالقدمتعملالتي

البخاريةالدراحاتولمعظم.والحلفيالأمامي،الكابحين

انسرعة.تروسنقلاتلتغييرآخرقدميتحكم

مذهتم!ش.للرياضةالبخاريةالدراجاتركوب

فيالتنا!!منأجخاريةاالدراجاتراكبيالرياضة

التحمل،وسباقات،الترابيةالولىسباقاتمثلمناسبات

التراليةالوقعبرالسباقيعدوالأقطار.عبروالسباقات

فوقممباقاتولمجضمن،شعبيةالمنافساتأنواعأكثرأحد

وفوف،تقاطعاتوخلالالش!ط!،بيضيةمنبسطةممرات

.أخرىوعوائقوتلالقفزاتبها،وعرةممرات

مشالهةبطريقةالبخاريةالدراجاتسباقاتوتنظم

هذهوتنظماأجا.غاممراتهاوعلىاسمياراتلسباقات

البخارية.الدراجاتأنواولختلفعالمياالسباقات

عاملخاريةدراجةأولاختراعتم.تاريخيةنبذة

أرزياديملر،جوتليب،الأطانىالمهندسيدعلىم1885

هيكلفوقالأشوا!أرباعىمكبسىمحركبتثبيتقام

الدراجاتتطويرفيالعملواستمر.خشبيدراحة

إلىتطويرهاتمحيثأحشرين،االقرلىأوائلخلالالبخارية

يشبهشكلالحاليةالبخاريةوللدراجات.مفيدةمركبات

،الاستخدامفيأسهللكنها،الأولىللأنواعالعامأصش!ولا

أكبر،قدرةذاتومحركات،متانةأكثرهياكلولها

.كفاءةوكوابأكثر

البخارية.الدراجةانظر:.الئاريةالدراجة

،اللونبخيةالطورمنمجموعةعلىيطلقاسمادراس

حتىكنداجنوبيمنتمتدمنطقةفيتوجد،الذيلطويلة

والنوع.الدراسمننوعا71حواليويوجد.الجنوبيةأمريكا

يعيشالذيالبنىالدراسهوغيرهمنأكثرمنهاالمشهور

مناسمهالطائرهذاأخذوربما.الشماليةأمريكاشرقفي

وكأنهأسفلوإلىأعلىإلىالطويلذيلهتحريكفيعادته

طيورومعظممستثارا.يكونعندماوخاصة،القمحيدرس

اللونباهتسفليوجانب،بنيانوظهررأسلهاالدرالر

سم.03من

عنبحثا،الأرضعلىوقتهامعظمالدرالرطيورتقضي

الفاكهةإلىبالإضافةوالديدانالحشراتح!!تأوهي.الصعاما

أعشاشساتبنيوهيمتكرر.عالغناءالطيورولهذهوالبدور.

القصيرةالأشجارفيعادةوتكون،لالأكوابشبيهة

.بيضاتستإلىبيضتينمنالطائرويضع.والشجيرات

غربىمنتنتشرالدراسطيورمنأنواعثمانيةهناك

هذهومعظم.الوسطىأمريكاإلىالشماليةأمريكا

العيناللؤلؤيالدراس

الهمدجزرفيمششر

هدايعيمق.العرلية

ولهالأشحار،فيالدراس

.مقوسطويلممقار

منيقربماويعيش

فيالدراسم!!عاأ7

الشماليةالأمري!صين

والجولية.
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تعيعقالتيالأنواعأما.مقوسطويلمنقارلهاالأصناف

فإنالمتحدةالولاياتغربيجنوبمنالقاحلةالمناطقفي

أكثرتحريالأنواعوهذهأقصر.وأجنحةأطولسيقانالها

وأالشوكيةالشجيراتفيأعشاشهاوتبنيتطر،مما

الصبار.

الغربية،الهندجزرفيفقطتعيشأنواعأربعةوهناك

البنيوالرعالتقالصدر،الأبيضالرعالقمنها:اثنان

شديدةطيورالنوينهذينوكلا.بالانقراضمهددان

الرعاشةالطورأخذتوقد.الأرضعلىوتسكن،الخوف

بقيةأماوأجنحتها.جسمهاهزفيعادتهامنالمسمها

اللؤلؤيالدراسوهي،الغربيةالهندجزرفيالأنواع

فييسكنانفإنهما،القشريالمدرذووالدراس،العين

فىأنتشاراالأكثرهوالعيناللؤلؤيوالدراسالأشجار.

الأشجار.فيأوكارفييعشمشوهو.الغربيةالهندجزر

المدأرسفيدلدراسةبرنامجالاجتماعيةالدراسات

بالأفرادالاجتماعيةالدرالمساتتعنى.والجامعات

المجتمعتكونالتيالاجتماعيةوالمؤسساتوالمجموعات

ال!نساني.

العلوممنالعديدالاجتماعيةالدراساتتضم

فيبالناستعنىللدرالمسةمجالاتوهي،الاجتماعية

الاجتماعيةالدراساتطلبةفإنذلكأمثلةومن.المجتمع

العالم،ثقافاتعلىللتعرفالأجناسعلميدرسون

الاجتماعيةالعلاقاتفيليبحثواألاجتماععلمويدرسون

كيفليكتشفواالاقتصادالدارسونويتعلم،وألمجموعات

الجغرافياويدرسونيوزعونها.وكيف،الساالناسيصنع

التاريخويدرسون.الناسيعيشوكيفأينليعرفواأيضا،

السياسيةالعلومأيضاويدرسون.الماضيبمعرفةللإلمام

البرامجبعضوفي.للحكوماتالختلفةالأشكالليفهموا

النفس،وعلم،كالفلسفة،أخرىعلوماالطلابيدرس

.لفنونوا

الدراساتلبرامجالأساسيةالأهدافأحد.الأهداف

ويقوم.والناسالعالمعنبالمعرفةالدارسينمد،الاجتماعية

وثقافاتثقافتهممجالفيبالبحثألاجتماعيةالعلومطلبة

.والاختلافالشبهأوجهلتحديدألاخرين

الاجتماعيةالدرالمماتبرامجالتربويونصمموقد

مهارات-ا:المهاراتمنرئيسيةأنوأعأربعةلتعليم

الجماعي،العملمهارات3-،فكريةمهارات2-،دراسية

الدراسيةالمهاراتوتساعد.اجتماعيةمهارات-4

والموادوالخرائطالكتبمنالمعلوماتجمعفيالدارةن

وتحليلتعريفمنالفكريةالمهاراتوتمكنهم،الأخرى

الدارسينفتساعد،الجماعيالعملمهاراتأما.المشاكل

.الأخرىوالمجموعاتاللجانفيبفعاليةيعملواأنفي

الاخرين.معألانسجامفيالاجتماعيةالمهاراتوتعينهم

الدراساتمحتوياتأحياناالتربويونينظم.الوسائل

يبنيقد،ذلكأمثلةومن.ألعمامميةأفكارحولالاجتماعية

فيمهمةفكرةوهي،العدالةفكرةحولوحدةالمدرس

مفهومأخرىوحدةتتناولوقد.السياسيةالعلوممجال

.الجغرافيونيستخدمهاكماالمنطقة

طرحعلىالطلبةالاجتماعيةالعلوممدرسويشجع

الوسيلة،وهذه.بأنفسهمأجوبتهاعنوالبحث،الأسئلة

الوسيلةأوالكشفيةبالوسيلةأحياناتسمىوالتي

تعلمهممماأكثريفكرونكيفالصغارتعلم،الاستفسارية

.يفكرونفيم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الثقافةالعلوم،الاجتماعية

الجغرافيالاقتصادا

لحكومةاعلم،ننسال!ا

السياسيةالعلومعلم،التاريخ

الدراساتعدمشناولعلم.السكائية،الدراسات

والعددكالعمرما،منطقةفيالقاطنينخصائصالسكانية

وتأتيإناثا.أوذكوراكونهمحيثمنوالجنسوالتوزيع

علىعينةمسحأوسكانيإحصاءمنالمعلوماتهذه

مرةإحصاءاتباجراءالبلدانغالبيةوتقوم.الوطنيالصعيد

السكانعلماءيدرسكما.العادةفيسنواتعشركل

وحركة،والوفياتالمواليد،عنالناتجةالسكانيةالتغيرات

السكانية.الخصائصفىوالتغيرالناس

والمهنالأعمالودنياالحكومةفيالمسؤولونيستخدم

لدراسةالسكانيةالإحصائيةالدراساتأساليبالأخرى

فيالأعمالرجالويرغبوالاقتصاد.المجتمعملامح

أنثى،أوذكراوالجنسكالعمرالسكانيةالبياناتمعرفة

والعاداتوالمكان،المعيشةوأسلوب،الدخلومستوى

يرغبونالذيالسوقفيالموجودينللناسالاستهلاكية

فيه.منتجاتهمتسويق

؟السكانعدد؟السكانيالاحصاء:أيضاانظر

الحيوية.الإحصاءاتبمعلم،الاجتماع

بالمعرفةتهتمدراساتالقديمةالفلكيةالدراسات

فىالباحثونيبذلهماعلىوتعتمدالقدماء.لدىالفلكية

وعلموالتاريخوالفلكالاثارعلممنها،المجالاتشتى

الفلكيةالدراساتحقلفىالباحثونويعتقد.الإنسان

الكونفىومعتقداتهمالأقدمينبمعارفإلمامهمبأنالقديمة

الحضماراتتلكفهمعلىأقدريجعلهمبهم،المحيط
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ناتمدرمنالأقدموناتركهماذأكإلىيضاف.القديمة

يساعدمما،والنجومالأفلاكاعنملاحظاتهمتسجل

الأجرامعنالفلكيةبحساباتهمالقيامعلىالمعاصعرين

السماوية.

معارفعنمعلوماتهماأغديماالفلكدار!عويستقي

دلتفقدوغيرها.القديمةالخطوطاتمنالفلكيةالأقدمين

الماياهمودمعرفةعلى،ألمثالاسبي!على،الأثريةالسجلات

أضجوم.زاالأفلاكواأسقمرواالشمسبمواقع،الوسطىبأمريكا

بحر!صةالشاملةمعرفتهبمعنمعينةجداولوكشفت

هذهاشتملتإذ؟يعبدونهكانواالذيالزهرةكوكب

فياشمحرة!بكوظهورمواقيتيبينتقويمعلىالجداول

ونوا!ده!اأبوابهمالتشييدقامواوقد.واحتحابهالسماء

إشهرةاطلوعخطعلىتتنصجهأاتجاهاتفيمبانيهمو!علاأسم

ال!فق.في

فيأجاحث!!االقديمةالفدصةالدراساتساعدت

الأقدمودصابهاينتفعشانالتيبالكيفيةالخاصاستنتاجهم

الأش!!اأا،المثالسبيلوعلى،المبانيمنمعينةأنوا

تارتيرحعواشتي،ضخمةأحجارمنالمبنيةالمستديرة

مواد!تفرقةفيتوجدسنة،0005منأكثرإلىبعضها

هدهأن،اغديماالهـلكلدارميتبينفقدبريطانيا.م!

شررثمواقيتعرالإقدم!!مرشداكانتالحجريةالمنشآت

خلالمحددةفتراتشيوزوالهماالقمروبزوعالشممم!

ت!صنقدالدائريةالأشكالاأنمنالباحثونولتيقن.السنة

.والخسوفالكسوفعنلهاأطتنبؤأو.التقاويممنضربا

ستونهينج.،علم،الفلك:أيضاانظر

ألماضي،افيالمزارعونيستعمدهاكانآدةالدرا!

هذه!صانتكذلك.السيقانمنالحبوب)عزل(لدرس

شاموقد.البمنالحجوبقشور)نمبمابتذريةتقومالآلة

شيعمليةدراسةأوأ!بصنعأمع!ضلندا،منميكلأندرو

سادذلكوقبل،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالثمانينيات

شاهشاعملاذأ!كوكانيدويا،ويذروديدرسعونالمزارعون

الحبوبمعالجةمنالمزارعينالدراساتمكنتوقدولطيئا.

منالثلاثينياتومنذ.اليدويةالطرقمنكثيراأسرعبطريقة

معظممحلالدراساتالحصاداتحلتأمحشرين،اأغرنا

أغديمة.االدراسة

تصميمهتمنوعأساسعلى،الحد!ةأ!دراسةاالت!صت

يدعلىالميلاديعشرالتاسعالقرنمنأضلاثيسياتافي

مينفيوينثروبمنبيتز،وجونهيرام،الاخوين

علىتسيرالتيالخيولكانتوقد.المتحدةبالولايات

وكان.الأولىالدراساتأضلكالطاقةتوفرسالدرطاحون

ثم،اسميقانعنالحبوبتفصلدوارةأسطوانةأررراسةبا

أثناءثابتةالآلةوكانتبعيدا.القشوربفص!!مروحةمتقو

منمجموعةتشتركلحيثكثيرات!ط!ثانترعملها.

وفي.محاصيلهمأ!درس،واحدةدراسةشراءفىالمزارع!!

محركاتامشخدمتالميلاديعشرأصاسعاأعرناأواخر

ا!متخدمبعدوفيما.الدراساتمعظمالتشغيلأجخارا

.الدراساتلتشغيلجراراتهممحركاتالمزارعون

مهمجزءوهي،موضوعأيممادتعدميبذلجهدالدراسه

مقدارعلىكبيرةبصورةيعتمدأضحصيلاالأن،اخعليمافي

نألاتتوقعالاستدكار.أي؟أررراسةافيأس!أطهاامايمدله

فيالمدرسمنماموضوعفيإليهتحتاجماح!!تتعلم

الموضوعذلكدراسةعليكيجبب!!،أ!دراسةاحجرد

حجرةفيالدراسةبينالدمجإن.أررراسةاحجرةخارج

المستوىيحددان،خارجهالدراسةفيوالانتظامالدراسة

الدرامعةوتصبح.المدرسةفيعليهتكونأنيحبالذي

إلىالابتدائيةالمدرلممةمنتنتقلعندمامتزايد،بشكلمهمة

الكلية.إلىثمومن،الثانويةإلىث!االمتو!عطة

دراسيةعاداتلتنميةالمقترحاتلعضالمقالةهذهتقدم

أدائكلتحسينالمقترحاتهذهاستخدامنكبإم!ظ،جيدة

تعلمفيالجيدةأسدراسيةاالعاداتتساعدقد.المدرسةفي

سيرموضوعفيالبحثأوجديد،عم!!مهارات

اهتما!ك.

خاصمكانإلىطالبكليحتاج.تدرسأين

منكافيةوإضاءةومقعدطاولةأوبدرجمجهزللدراسة

علىليساعدوذلكللضوح!بمآخرمصدرأيأوأضهاراضوء

ذلك،إلىبالإضافة.للعينإجهادبدونطويلةلمدةالقراءة

ملالأولىالدراسات

بالحيولتداركاتاكتي

طاحونعلىتسيرالتي

الآلةكاتوقدالدوس

فيالحظيفةالحبو!تص!

السيقارسقلوسمدلو،

ناقل.حزام!ساطةبعيدا

صش!يرت!رد-ءيم،*
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للكتبكافيةمساحةعلىالدراسةقاعةتحتويأنيجب

المعارفودائرة،المعجمالمراحمثلوبعض،الدراسية

مكانهناكيكونأنويجب،الجغرافىوالأطلس،العامة

والأدواتوالدفاتروالأقلاموالمرا!سيمالأوراقلحفظ

.الأخرىالدراسية

إذامكانأيفيالدراسةتقريباالناسمعظميستيم

فيصعوبةيجدونولكن،لهممشوقاالموضوعكان

قاعةتكونأنيجبلهذا.لهممشوقغيرهوفيماالتركيز

والمشتتاتالضوضاءمنالمستطاعقدرخاليةالدراسة

لايؤثرقدماشخصايلهيمافإنحالكلوعلى،البصرية

علىقادرونبأنهمالطلاببعضويثمعراخر.شخصفي

لايستطجعونوأخرون،الهادئةالموسيقىأنغامعلىالدراسة

اعرف،للمولحميقىالاستماعأثناءفعالبشكلالدراسة

دراستك.قاعةعنوابعدهالدراسةعنمايلهيك

الهادئالمكانإيجادفىمشكلةالطلابمنكثيريجد

الدرامميةعاداتكتكيفأنعليكيجبولكن،للدرأسة

كنتإذا،المثالسبيلفعلى،فيهأنتالذيالخاصللموقف

أركانهاأحدتهيئأنتستطعفإنك،بكخاصةغرفةتمتلك

أختاأوأخاتشاركأنأيضاوتستيم،لدرامشكجيدامكانا

يستطيعأو،متقابلينركنينفيواحدوقتفيلتدرسالك

يكونبينماويدرسالباكرالصباحفييصحوأنأحدكما

ضوضاء،بهأومزدحما،منزلككانولونائما.الثاني

وأ،أصدقائكأحدمنزلفىللدراسةتستأذنأنتمستطيع

متسئللدراسة.مكانلديهمالذينمنأقاربكأحد

العامخلالبانتظامتدرسأنيجب.تدرسمتى

دراستهتمتالذيالموضوعتتذكرسموفلأنك،الدراسي

،غيرهمنأكثرالدراسةحجرةفىمناقشتهبعدمباشرة

ماتمتمراجعةفيلتبدأالامتحانماقبلإلىولاتنتظر

تكديسايعدهذامثللأنن!ا،المادةفيدراسته

.عادةبسرعةوينسى؟للمعلومات

للدراسة.أسبوعياجدولآتعدأنالمفيدمنأنهتجدقد

وأبالمدرسةفيهايكونونالتيالأوقاتالطلاببعضيحدد

وقتايختارونذلكوبعد،أخرىنشاطاتفييقضونها

أعمالكتؤديأنالسهلمنإنه.يومكلللدراسةمعينا

محددوقتفيالدراسةعادةلديككانتلوالمدرسية

الاعتبارفيتأخذأنيفضل،لدراستكجدوللعمليوميا.

لدراستك.اليومأوقاتأفضل-أ:التاليتينالنقطتين

.مادةكلدراسةفيتستغرقهالذيالزمنمقدار2-

أنتماتهواهعلىاليومفيللدراسةوقتأفضليعتمد

العائلي.ووضعكتعيشهاالتيالحياةونوعشخصيا،

المدرسةمنالوصولبعدالدراسةالطلابمنكثيرويفضل

وأرياضيةاهتماماتأوأعماللديهمالذينأما،مباشرة

مبكروقتفييدرسونفإنهم،المدرسةبعدأخرىأنشطة

وأ،الليلمنمتأخروقتفيبعضهمويدرسالمساء،في

المدرلممة.إلىالذهابقبلالباكرالصباحفي

علىالدرأسةفيتقضيهاالتيالفترةطوليعتمد

دراسيةعادأتامتلاككمدىوعلى،وقدرتك،عمرك

فإنه،جيدةدرأسيةعاداتتنميةفيمبتدئاكنتإذا.جيدة

وكلمايوميا.للدراسةساعةنفسكتمنحأنالمناسبمن

زيادةإلىحاجةفىكنتصعوبةالمدرسيةأعمالكازدادت

أداءفىالاستمرارمنلتتمكنللا!شذكارالخصصالوقت

أوقاتها.فيالمنزليةواجباتك

فيالبدءقبلسؤاليننفسكاسأل.تدرسكيف

نأأرغبوماذا؟الموضوعهذاأدرسلماذا:وهماالدراسة

إذابفعاليةالدراسةتستطيعلن؟الموضوعهذامنأتعلمه

طالباتكونلنأنكتماماثق.الدراسةمنالغرضتفهملم

والتوارسوالمعادلاتالأدبيةالنصوصبحفظجيدا

وبالتاليبمالدراسيةالمادةتفهمأنيجببلفقط،الرياضية

حقائقها.تذكرعليكيسهل

علىالتركيزفيمشاكلأحياناالطلابمنكثيريجد

قدالتيالدراسةطرقمنالعديدهناك.بدراستهمايقومون

تدرسأنيجبفمثلا،الشرود.عدمعلىذهنكتساعد

حاضرتكونعندماصعوبةالأكثرالدرامميةالموادأولأ

خلالللراحةفتراتنفسكتعطيأنويجاتماما،الذهن

تنشيطعلىيساعدوقد.الختلفةالدراسيةالمواداستذكارك

الضغطتمرينمنبجزءالقيامأو،قصيرةلمدةالمشيعقلك

إذأ.البسيطةالأخرىالرياضيةالتمارينبعضأووالتمدد،

نأالمناسبفمن،دراستكعلىالتركيزفيمشكلةوجدت

للأسبوعبمدراستكجدولكتابةمثلأخرىبمهماتتقوم

أمس.بدراستهماقمتمراجعةأو،القادم

فمثلا،الدراسةفاعليةفيتزيدالطرقمنعدديوجد

معتذكرهيرغبونماحقيقةبينالربطالطلاببعضيحاول

منغمةكلماتآخرونويستخدم،عرفوهأنسبقماشىء

الذاكرةتقويةوسائلتسمىأخرىووسائل،ذهنيةوصورا

نأالمفيدمنتحدوقد.معينةمعلوماتتذكرعلىلتساعد

الطلاببعضويحب.تعلمتهمابعضعالبصوتتكرر

قادرينيجعلهمهذالأن،الدراسةفيآخرمعيشتركأن

الدراسية.المادةفيشفوياالآخرأحدهمايمتحنأنعلى

منلتتأكدنفسكامتحنبمدراسيةفترةكلنهايةفى

فىنفسكوجدتوإذا.للموضوعالأساسيةالنقاطفهم

اخر.وقتفيأخرىمرةبدرا!حتهقمالموضوعمنحيرة

دراسيةمشكلةأيعنمدرسكسؤالفيتترددولا

الدراسية.عاداتكلتحسيننصيحتهاخذأو،تعترضك

.القراءة؟الموضوععناصربمالتعلم:أيضاانظر
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)الم!حظةعدم،الاجتماعانظر:.الحالةدراسة

الخدمةالحريمة(بمعدم)ماهجععلم،الجريمة(بمالميدالية

الاجتماعية.

فيالموجودةالأشياءمراقبةتعنىالطييعةدراسة

للطبيعةالدارسونالطلبةيقوموقدومعرفتها.الطبيعة

أطيورالملاحظهة،الريفإلىالأقدامعلىسيرابرحلات

يقومفقدالمدينةفيأما.البريةالأزهارعنالبحثأو

،والمتنزهاتوالمتاحف،الحدائقبزيارةالطبيعةعشاق

العالمعنالمعرفةعلىللحصمولالحيوانوحدائق

الحقيقي.

أسدراسةبرايجلهاالشباليةالمنظماتمنالعديدهناك

بإجراءتقومأوالرحلاتالمنظماتهذهترعىوقد.الطبيعة

الطيعية.أجيئةالحمايةخاصةمشروعات

الطبيعة.لدراسةوضروريةمهمةالواعيةوالملاحظة

عنتفصيليةبسجلاتالطبيعةعلماءويحتفظ

صورأواسكتشاتأومذكراتصورةفيمشاهداتهم

مثلالأشسياءابتجميعالطبيعةدارسيبعضويقوم.جزئية

قدو.المحاراووالصخور،والأوراق،والحشرات،الأزهار

سبي!فىومتعددةمهمةبإسهاماتالطبيعةعلماءقام

للطبيعة.فهمنا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الطبيعةعلماء

ويى،لي!ا!ي،أحاسي

صاسيمىسهزيحادفالر،كرس!!يترأسبجورنس!،

رسلا!ردأ،والاستشابمالىرويأندرور،

حيمسحولى،أودوبولى

الطبيعةدراسةمقالاتبعض

ضرلأا

سماكلأا

لبحيرةا

ةرلبدا

كادلبرا

الحدائقتسميق

الطبيعةتوارن

الثمرة

الحبل

الجيولوحيا

الحشرة

حوص،ئيةلمااءحيالأا

ريومليتالبلاا

لتلسكوبا

الحيوانحديقة

لىلحيواا

علم،لىلحيواا

واتلحصراا

هرةلرا

لشحرةا

لشلالا

اءلصحرا

الطيعيةالمواردصيالة

الطائر

الطقس

علم،العابات

علةذاتأخرىلات

العامةالحديقة

الباتيةالحديقة

المتح!

لعابة

شةلمرا

علم،لملك

لكوكمة

لمحيط

لات

علم،لبات

لمحمة

لمو

يةلهوا

الوطيةالمتمزهات

الياس!المربى

المرصد

الفدزاتدراسةعدميعنىعلم.،الفلزاتدراسة

هذاإطلاقويمكن.والسبائكللفلزاتأ!داخليةاالبنيةبدرالممة

مزيجاتمثلالتيوالمولفاتالسيراميكدراسةالمصطلكللى

كيفيةالفلزاتعلماءيحدد.اللافلزيةوالأأجاف،أعلزاتامن

البردأوالعاليةالحرارةمثل،معيسةظروفتحتالفلزتفا!

تصنيع،في،الفلزاتدراسةعلىالصناعةوتعتمد.أغارسا

والمركباتالصواريخمثلمختلفةمنتجاتوتطويرواختبار،

باستخدام،ماديةعيناتالفلزاتعلماءويدرس.الفضائية

الإلكترونيةالمجاهرساعدتوقدوالمجاهر.أصسينيةاالأشسعة

المواد.منجديدةأنواعتطويرعلىالقوية

الكهوفدرالةعدميعنىعلم.الكهو!،دراسة

يقومونالذينالعلماءويعرف.للكهوفالعلميةبالدراسة

يرتادونالذينأما.الكهوفدراسةبعلماءالعملبهدا

هواةفيسمونكهوايةالخرائطلهاويرسمونأح!وفا

.الكهوفاستكشاف

الكهف.:أيضاانظر

احبية(.دغة)تعدماللغةانظر:.الأولاوودراول

عدم.،القديمةالكتاباتان!:.الئموشدراسلأ

أم(.219ام)985ماريالويسدراغو،

الذيللمبدأبتبنيهاشتهر،أرجنتينيوقانونيدولةرجل

عامللخارجيةوزيراكاندراغو.مبدأباسمبعدفيماعرف

حفيظةوإيطالياوألمانيابريطانياأثارتعندماام،209

علىدراغواحتجفنزويلا.موانئبحصارأ!لاتينيةاأمريكا

اممتخدامأوروبيةدولةلأيةلايجوزإنه،بقوأصهالحصار

احتلالأو،العسكريللتدخلذريعةالحكوميةالديون

عام،للسلاملاهايمؤتمرتبنىوقد.الأمريكيةالأرا!ي

دراغو.مبدأأم709

وعمل،القانونودرسأيريمه!،بوينسفيدراغوولد

مأ909عاميوفي.والعسكريةالمدنيةبالمحاكمقاضيا

يفصلأن،المتحدةوالولاياتبريطانيامنهطلبتأم19و.

الأسماكصيدحقوقحولآنذاكنشبالذيالنزاعفي

للسلامكارنيجيمؤسسةدعتهكما.الأطلسيالمحيطفي

المفكرينأبرزباعتباره،المتحدةالولاياتزيارةإلىالعالمي

الجنوبية.أمريكافي

أحفادهمويعيشالهند،سكانأقدممنالدرا!يدلون

علىيزيدماإلىنسبهميمتدحيثالهند،جنوبيفيالآد

أهمالهنود،والاريون،الدرافيديونويشكل.عام4)005

الهند.فيعرقيتينمجموعتين
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منمكونةلغويةعائلةإلىالدرافيديةمصطلحيشير

عنيربومابهاتححدث،لغاتأربعأه!هالغة،02حوالي

الهند.سكانمن03%حواليأي،هنديمليون024

علىاعتمادامنفصلةولاياتالهنديةالحكومةكونتوقد

التاميلية،اللغةهىاللغاتهذهالأردغ.اللغاتهذه

ولايةفيالتيلوغوولغةنادو،تاميلولايةأهلبهاويتحدث

ولغةكارناتاكا،ولايةفىالكاناداولغةبراديمش،أندهرا

كيرالا.ولايةفيالمالايالام

نأغيرالتحديد،وجهعلىالدرافيديينأصليعرفلا

مدنمنوهيدارو،وموهنجوهارابا،مدينتيبقايا

0052إلىتاريخهايرجعالتيالسندواديحضارة

إلىينسبمتميزثقافىإرثوجودأوضحتقد،.مق

قومغزاالميلادقبلعشرالسادسالقرنوفي.الدرافيديين

وأجبرواالهندشمالبالآريين،يعرفون،الوسطىاسيامن

الممتدةالفترةوفي.الجنوبإلىالنزوحعلىالدرافيديين

البرهميون،كانالميلاديينوالسابعالرالغالقرنينبين

الهند،شمالمنوعلماؤهمالهندوسيالدينرجال

منالكثيرتبنواحيثالدرافيديين،ملوكتقديرموضع

تهم.مورونا

عدةالدرافيديوننظم،العشرينمطاإلقرنومنذ

وقد.البرهميينموروثاتمنتبقىماضدمقاومةحركات

الذينالهنود،مقاومةفيالحركاتهذهأعنفتمثلت

الهندية،اللغةباعتباريقضىلقانون،التاميللغةيتحدثون

الانوتوجد.الرسميةالهندلغة،أوروبيةهنديةلغةوهي

لغة61أصلمنالهندفيرسميةدرأفيديةلغاتربع

الاستشفافية.العناصر؟الخوخانظر:.الدراق

إفريقيا،جنوبفىالجبليةاسملاسلأهمدراكئزبرج

منالسلسلةتمتدكم.ألفعلىيزيدماإلىتمتدحيث

فىولكبرججبالإلىالكابمقاطعةفيإستورمبرججبال

،الحرةأورانجمقاطعتيوحتى،ترانسفالمنالشرقيالجزء

منجزءاالجبليةالسلسلةتشكلالمناطقمعظموفي.وناتال

دائريةشبهسلسلةشكلفييلتفالذي،العطيمالأخدود

عنالعاليةالداخليةالهضبةتفصلالتيالمرتفعاتمن

هيالسلسلةفىقمةوأعلى.المنخفضالساحليالشريط

أما.م.4823ويبلإرتفاعهاليسوتو،فيإنتلنياناثاباقمة

وتقع،كاسلشامبينقمةف!إفريقيا،جنوبفيقمةأعلى

م.)3753ارتفاعهاويبلغدراكنزبرج،سلسلةضمنأيضا

جيانتسمثل،عاليةأخرىقممعلىالسلسلةوتشتمل

،م.9923سورسزمونتوكسوقمة،م.3313كاسل

.م3و..4كاثدرالوقمة،م3و481كاثكنوقمة

إفريقيا،جنوبفيالرئيسيالمياهفاصلالسلسلةتعد

المحيطإلىمنهاتنسابالتىالأنهاربينتفصلحيث

إلىتنسابالتىوتلكالأطلسيالمحيطإلىمسهاتنسا!التيالأنهاربينتفصلحيثإنر!يما،جؤ!فيالرئيسيالمياهفاصلتعددراكنزبرججبال

.الهنديالمحيط
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تنئ.أ!ندياالمحيطإلىتنسابالتىوتلك،الأطلسى

هذهمنإفريقياجنوبشياشئيسيةالأنهارمنأمحديدا

تنبعاشتي،وإيا،ندس،وأوراجتوغيلا،أنهارمثل،السلسلة

هساهشةتوغيلاشلالاتوتنحدرسورسز.مونتوكسقمةمن

أرضر)المدرخسورسزمونتوكسمدرجفيمترألفي

أعلىالشلالاتهذهوتعد(.الجبالبهاتحيطمنخفضة

الحنوبية.إشريقيافيالشلالات

عام،مليون015حواليقبلالسلسلةهذهظهرت

البازأصتم!صنةوتصلبتالبركانيةالحممبردتعندما

الماضيشيالسلسلةوكانت.أجةأمحااالقممايشكلالذ!ب

محليايعرشونكانواالذينالأصليينالبلادسمكانموطئا

ص!أمحديداشيجميلةرسوماتالانوتوجد.سانبامعما

قبائ!!اعتقادفير!تىوقد.القبائلتلكإلىتعودال!ئهوف

أما.ا!صوبةاشماحمنتحجزهمالسلسلةأنوالسوتوالزولو

السلسلةإلىيسظرونكالوافقدأ!ولنديوناالمستوطنون

حاءتهناومن.أضنان!تاجبالأوالتنانينمأوىباعتبارها

اللغةفيدرا!شكلمةتعنيحيثدراكنزبرج،تسمية

تنين.ال!فريكانية

مكتوبةقوان!تمجموعةولوصبنإعريقيمشرعدراكو

أغوالينامنالهدفكان..مق162عامالقديمةأثينافي

أثينافيالقضائيالسظهاماسببهأسذياالامعتياءمنالتقلجل

ولايعرفها،م!ضوبةغيرقوان!تعلىيستندكانالذي،آنذاك

بمحاباتهماعرشواأ!ذيناالأرستقراطي!تاأعضاةامنقلةسوى

إم!صانيةالناسأش!4!دراكوأتاحأغوان!ت،اوبتدوينهللنبلاء.

أنهادراكوقوانينعنقيلوقد.القوان!تهذهعلىالتعرف

الجرائ!امعظماعقوبةعلىنصتالأنهالم"،بالدم"لم!ضبت

.بال!عدام

المجرمعلىالعقوبةتوقيعمسؤوليةدراكوظنونوضعع

السابة!،فيالعادةعليهحرتلماخلافاالحكومةيدفي

تفشيإلىقادمما،عليهالمجيأسرةلذلكتقومح!انتحيث

فيالقانونتنفيذمسؤوليةوضعوأدىأصأر.لاالأخذجرائم

أوائ!إحدىأثيناأصبحتأنإلى،الأثينيةاالحكومةيد

وحداتالعهدذلكشيالمدنالدولوكانت.المدنالدوأط

لها.المحيطةا،راضيواأ!دينةامنتتكونمستقلةسيا!مية

منتعتبرستوكر،برامالإنجليزيللاصالبايةرردراعيولا

أهمالعصور.مدىعلىالأشباحعالمرواياتأشعهر

منطقةمندراكيولاالكونتهوالروايةشعخصيات

طبقةإلىينتميشريررجلوهورومانيا،فيترانسلفانيا

ويتجول،الحياةإلىيعودلميتشبحالشخصيةهذهأضبلاء.ا

دماءهم.ويمتصالناسليهاجمليلا

أفرزتهاالتيالأساطير،بعضعلىحيولادراروايةبنيت

أميروهوتيبيس،فلادارتكبهاالتى،أ!حشيةاأغت!!اجرائ!

القرنفيترانسلفانيا،منالجسو!إلىالاشيارمنطقةمن

عامدراكيولاروايةنشرت.الميلاديعشرمسات

تحولتحيث،سينمائيكعملشهرتهاوداعتأم867

ام(،)229نوسفيراتوالشبح:مثلالأفلاممنالعديدإلى

(.م1391)ودراكيولا

إنجليزيتبكا.(م0071-1361)نص،بنراد

إلىأم066)منالملكيةعودةعصركتابم!لامع

وناقدامسرحياشاعرابوصفهدرايدلىبرعتقريبا(.أم007

يمتدالذيالمجتمعمنجزءالإنسانأنيعتقد!انوأدبيا.

ور!ئفي.القديموالرومانيالإغريقيالعهدإشبجذوره

كمؤثراتقيمتهالهاوالفنون،الادابأنأيفئااعتقاده

فيدرايدنتناول،المعتقداتهذهعلىوتأسيسا.حضارية

والسياسيةالاجتماعيةالأبعادذاتالكبيرةالقضاياحتاباته

واللإنسانية.

بكليةدراستهوتلقىنورثامبتونشاير،فىدرايدنوأصد

تحولأنبعدإلاالكتابةيبدألمول!صهبكمبردج،ترينيتي

عشرالسابعالقرنمنالخمسينياتأواخرفيلندنإلى

فترةبعدتحولولكنهالشعر،بكتابةأولابدأوقد.الميلادي

مسرحياتوأروع.للدخلمصدراالمسرحياتكتابةإلى

تحويروهيأم()677للحبالجميعمسرحيةهيدرايدن

منأنكماوكليوباترا.انطونيوالشهيرةشكسبيرلمسرحية

صورالتيأم(067)لغرناطةالأسباناستعادةمسرحياته

العهدنهايةعندالأندلسفيأصصارىباالمسلم!تعلاقةفيها

الؤليةمسرحيتهدرايدنمسرحياتأفض!!ومن.الإسلامى

أم(.672)الموضةعلىزواخالحية

تجاهمواقفهمننبعتفقددرايدنأشعارأفضلأما

للبلاطشاعراتنصيبهتموقد.عهدهفيالسياسيةالخلافات

منصباتولى،أم067عاموفي.أم668عامالدفي

فيدرايدنشسارك.الملكيالمؤرخمنصبهوآحرحكوميا

ولأنه.والبرلمانالثانيتشارلزالملكليننشبالذيالمزاع

بمالملكيللبلاطالمواليالمحافظينلحزبالخلصينمنكان

الأحرار.حزبمؤيديضدالملكلجانبوقففقد

الشعرية،أعمالهأشهرتأليفمنتم!شهذاموقفهولفضل

فيهاوتناول،أم681عاموأكيتوفيلأبشالومبعنوان

أخرىقصيدةأيضاولهوالازدراء.بالسخريةالملكخصعوم

فيحدةأكثربدورهاوهذهأم،682عامالميداليةبعنوان

سابقتها.منالأحرارحزبعلىهجومها

بمالدينيمعتقدهعندفاعاأيضاالشعردرايدنكتب

الدينيةالعلماني!بعنوانقصيدةأم682عامكتبفقد
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عاموفيأعدائها.ضدإنجلتراكنيسةعنفيهادافع

الروماني،الكاثوليكيالمذهبدرايدنأعتنقم6861

عندفاعأأم687عاموالنمرالظبيةقصيدتهوكتب

عامكتبهاالتيماكفلكنو،قصيدتهوفي.الكاثوليكية

الشعردرايدناممتخدم،ام682عامونشرتأم678

شادويل.توماسالأديبخصمهعلىللهجومالفكاهى

جيمسالكاثوليكياسثفقدام،688عاموفي

.وماريوليمالبروتستانتيانعنهبدلأوتولىالعرشالثاني

ثمومنالجديد،للحاكمالولاءقسمأداءدرايدنرفض

أعمالآذلكبعدكتبوقد.الحكوميةمناصبهعنتخلى

وقتهمعظمكرسولكنه،قليلةوممسرحيات،شعرية

مجالفيأعمالهوأشهر.المالىوضعهليدعمللترجمة

وتعتبرأم(.6)79عامفيرجيللشعرترجماتهالترجمة

.عصرهأشعارأفضلمنألكساندرمأدبةالشعريةترجمته

الأدبي.النقدمجالفىبغزارةأيضادرايدنكتب

الشعرحولمقالكتابهالمجالهذافيأعمالهوأفضل

إعجابهعنفيهيعبرالذيأم668عامالمسرحي

القصصمنلمجموعةتوطئةكتبهاالتيومقدمتهبشكسبير،

فيهاأشادحيقأم007عامنشرتوالتيأيلأسطورية،

تشوسر.بجفري

كاتب.م(5491-م1871)ثيودوريرر،درا

كئيب)شكلالطبيعيةالمدرسةحركةرائديعتبرأمريكي

أشخاصتقع(.الواقعيةالمدرسةأشكالمنومتشائم

فيهايتسببون،المغزىعديمةلحوادثفريسةدائمادرايزر

وأفيهاالتحكملايستطجعونضغوطعنهاوتنتج،بأنفسهم

،كاريالأختمثل،رواياتهبعضاستوحىوقدفهمها.

فيوهو.اليوميةالحياةأحداثمن،أمريكيةومأساة

ينحيبل،شخصياتهمنالجرائممرتكبىلايلومرواياته

وأسلوبه.أفرزهمالذيالمنافقالمجتفالقمعيعلىباللائمة

قوتها،فييتمثلرواياتهجمالولكن،الجمالينقصه

وجديتها.

إنديانا،بولاية،هوتتريمدينةفيدرايزرولد

الشاصعالبونأدركماوسرعانجدا،فقيرةعائلتهوكانت

كانالإدراكهذا.الأمريكيةالحياةفيوالواقعالأملبين

علىكثيرأأثرمما،حولهبالأوضاعدرايزراقتناععدممبعث

أعماله.

عاموفي،عاملمدةإنديانا،جامعةفىدرايزردرس

لويس.وسانتشيكاغو،فيصحفياعملام098

ناجحا،محرراأصبحقدكان،ام709عاموبحلول

يحتقركانالتي،النسائيةالمجلاتمن،النمطذلكلنفس

وسطحيتها.عاطفيتها

يزررادورثيود

بعنواننشرهاالتي،رواياتهأولىدرايزراستوحى

الروائيقبلوقد.أخواتهإحدىتجاربمن،كاريالأخت

دبلديشركةلدىمحررايعملكانالذي،نورسفرأنك

ولكن.ونشرهالكتابطبعبحماسوشركائهما،بيج-

بعدمفوجئت،الشركةرئيسزوجةدبلدي،نلتجي

العقدفسخمحاولةإلىبالناشرحدامما،الكتابأخلاقية

وطالبهذا،علىدرايزريوافقلم.الكتاببنشرالخاص

نشرعلىدبلديأجبرالذيالأمربينهما،المبرمالعقدبتنفيذ

توزيعه.أوعنه،الإعلاندونولكنأم،009عامالكتاب

نأبعد،أم219عامالقراءمتناولفيالروايةصارتوقد

نشرها.علىاخرناشروافق

التي،الفقيرةالفتاةتلكميبركاريحولالروايةوتدور

مع،لفترةكاريعاشتشيكاغو.فيوحيدةتعيشكانت

مع،نيويوركإلىهربتماصرعانولكن،متجولبائع

ثروتهأخذتوهناكهير!متوود.جورجالمتزوجالثري

إلىبهأدىممامتسولأ،أيامهآخرفيأصبحأنإلىتتناقص

فيونجحت،بالتمثيلكاريعملتبالانتحار.حياتهإنهاء

.للسعادةطعماتذوقأندونولكن،ذلك

جيرهارتجينيبعنوان،أخرىروايةدرايزركتب

ولكنوالقدر.الرغبةبنالعلاقةحورهاكانأم(!11)

تعدوالتيام(،19)2الممولروايتهبنشرتأكدتشهرته

حولالروايةوتدور.الطبيعيمذهبهفىإغراقاأعمالهأكثر
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بصعولة،الحياةفيطريقهيشقالدي،الصناعةأباطرةأحد

ت!ضنأدإلىيهدفدرايزركان.النفودذويمنليصبح

!ضابهوأس!ش،الرغبةثلاثيةسسماهالتلاثيةبدايةالروايةهذه

أثاضااوكتابهنجاحا،ينللمأم(19)4الجبارالثاني

بعام!ت.وفاتهبعدإلاينشرلمالصرح

الأمريكيةا!لأساةرواشهفهيدرايزر،رواياتأروعأما

ضععيفشابحولالروايةهذهتدورم(.1)259

عشيقتهقتلعلىلإقدامهبالإعدامعليهيحكم،الشخصية

المجتمعيتهمامابقدر،الجانيدرايزرلايتهموهنا.الحامل

الواقعية.انظر:.حطحهثمأوجدهالذي

الشمس،أيهاإتشميالتيالمجرةاسمابئةدرب

دربأيضاوتسمى.الشمسيةالمجموعةولقية،والأرض

منالبلاييرمئاتعلىأطبانةادربمجرةتشتمل.التبانة

والغازاتالترابذراتمنهائلةسحاباتوتنتشر،النجوم

أيضااللبانةدربمصطهلحيشير.أطراهـالمجرةشعتىفي

رؤشهيمكنالذياللبانةدربمجرةمنالجزءذلكإلى

دربيظههرالصاشية،المظلمةاللياشففي.المجردةبالعين

تمتدالمجومضوءمنعريضةلبنيةحزمةشحلعلىاللبانة

نتيجةالحزمةفيالمظلمةالفجواتوتنشأالسماء.عبر

المنبعثالضوءتحجبالتيوالغازاتالغبارسحبلتكون

وراءها.اكتيالنجوممن

رقيقةأسطوانةشمحلالمبانةادربيتخذ.المجرةشكل

والغازاتوالغبارأضجوماوتنبعث!زها.مرعندانتفاخبها

لولبيةطويلةمنحرفةأذرعشكلعلىالمركزيالانتفاخمن

مجرةأنهعلىاللبانةدربالفلكيونيصنفولهذاأسش!سل.ا

لمنشعاعىبدولابأشبهاللبانةدربمجرةتبدو.حلزونية

ألمجرةفيوجودناأنغيرفوقها.بعيدةمسافةمنإليهاينف!إ

سلسلةمنالمنبعثالغائمالضوءإلانرىلايجعلناذاتها

.بالأرضالمحيطةالنجوم

علىاللبانةدربقرصم!المنبسطالجزءيحتوي

النجومومجموعاتالعمر،صغيرةالنجوممنال!صير

العناقيدأوالمجريةالعناقيدتسمىاكتيالشكلمنتظمة

معظمعلىأيضاالمنبسطالجزءيحتويحصما.المفتوحة

المركزيالانتفاخأما.المجرةفيالوجودةأخازاتواأخبارا

عمرا.الأقدمالنجوممنأ!جرعددع!ىفيحتوياطقرص

باسمتعرفالنجوممندائرةوالقرصبالانتفاخوتحيط

فىتتجيمنسبياقديمةنجومعلىأسةالهاوتشتمل،الهالة

الكروية.العناقيدتسمىكثيفةكرويةمجموعات

000/001حوالىاللبانةدربقطريبلغ.المجرةحجم

الضوءيقطعهاالتيالمسافةهيالضوئيةوالسنة.ضوئيةت

سمكيبلغ.كمتريليون.469حوافيأي،واحدةسنةفي

سنة01لأ...حواليالمركزيالانتفاخعمدأطبانةادرب

.الأطرافنحواتحهناكلماكثيراالسمكهذاويقل.ضوئية

مسافةعلى،المجرةأطرافعلىالشمسيةمجموعتناتقع

متوسطويبلغالمركز.منضوئيةسنة25؟...الىحو

اللبانةدربمنتضمناالتيالناحيةفيأضجومابه!المسافة

مركزفيالموجودةالنجومأما.ضوئيةسنواتحمسحوافي

ضعف.مائةبمقداربعضهاإلىأقربفهيالمجرة

لتمممسا.ذلكفيبما،العجومسالبلاسرومئاتوعاراتعمارعلىالمجرةوتحتوي،مركزه!ياشماحلهرقيققرصش!ولتتحداللبانةدربمجرة

لدولا!أشمهفوقهاسعيدةمسافةم!يراهالم!المجرةوتدولوليا،قصئهتسكلاطويلةأدرعهيئةعلىالمجرةمركرم!والمحومأحاراتواأححارايحبعث

صحم.دوارشعاممط
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اللبانةلدربالإجماليةالكتلةالفلكيينمعظميقدر

الكتلة.انظر:.الشمسكتلةضعفبليون001منبأكثر

.المجرةمركزجهةالكتلةهذهمنكبيرجزءويتركز

النجومومجموعاتالنجومكلتدور.المجرةمركز

كوابمطتدورمثلما،المجرةمركزحولاللبانةلدربالتابعة

،المثالسبيلعلىتقريبا.الشمسحولالشمسيةمجموعتنا

كلمرةالمركزحولكاملةشبهدورةالشمستكمل

فيالبراقةالنجومكلوتدور،سنةمليون025حوالى

النظاميبدوولهذا.نفسهالاتحاهفيتقريبااللبانةدرب

.مركزهحوليدوروكأنهبالكاملالمجري

الرؤيةمناللبانةدربفيوالغازاتالغبارسحبوتمنعنا

الذينالفلكعلماءأنغير.المجرةمركزفيبعيدةلمسافة

التيالحمراءدونوالأشعةاللاسلكيةالموجاتيدرهمحون

المركزيةالمنطقةأناكتشفواالسحبهذهتخترقأنيمكن

التيالدراساتأنكما.الطاقةمنهائلةكمياتتبث

دونالأشعةومقراباللاسلكيالمقرأبباستخدامأجريت

تنبعثأنهايبدوهائلةجاذبيةقوةوجودعنكشفتالحمراء

الفلكيينبعضويعتقدالتحديد.وجهعلىالمجرةمركزمن

بمعنىأو،هائلأسودثقبإلاهومااللبانةدربمركزأن

الضوءأنحدإلىجاذبيتهقوةتصلمرئىغيرشيءآخر،

الأسود،الثقبانظر:.منهيفلتأنيستطجعلانفسه

الثقبيبتلعحينتتولدالمركزطاقةأنالفلكيونويعتقد

.المجرةحولالموجودةالموادمنوغيرهاالغازاتالأسود

الغمامة،النجمة،الشمسيالنظامأيضا:انظر:

.المجرة،السديمية

فهد.الملكإسنادانظر:.الملاعبدرة

البلادفىالبريالحيوانانظر:.الصخوردرج

.)الطيور(العربية

متنوعة.صغيرةقياسوحداتعدىيطدقاسمالدرقي

لقياسوحدةهىوالخرائطالهندسةعلمفيوالدرجة

درجةمقدارهايبلغالتيفالزاويةالدوائر،وأقواسالزوايا

والقوس.القائمةالزاويةمن09:أتساوي51()واحدة

نأوبما.الدائرةمن036:أيساوي51مقدارهيبلغالذي

!فالأصلفىدوائرهيالعرضوخطوطالطولخطوط

إلىالهندسةعلمفيالدرجاتوتقسم.بالدرجاتتقاس

ثانية.06إلىالدقيقةوتقسم.دقائقتسمىوحدة06

حسابعلمفيكما،الرياضياتأقسامبعضوفي

نصفالزواياتسمىبوحداتالزواياتقاس،المثلثات

القطرية.

لقياسوحداتأيضاالدرجاتفإنوكذلك

المقياسعلىواحدةحراريةدرجةأنإذالحرارة

بينالفرقمن001:اتساوي)المئوي(السلسيوسي

الترموقر.انظر:الماء.وغليانالجليدذوباندرجة

الجامعية.الدرجةانظر:.البكالوريوسدرجة

عندهاتتحولالتيالحرارةدرجةهيالثجمددرجة

درجةوتختلفالتجمد.حالةإلىالسيولةحالةمنالمادة

كبير.حدإلىالختلفةللموادالتجمد()نقطةالتجمد

ونقطةالصفرتحتم87.38درجةعنديتجمدفالزئبق

.م15و.36الذهبتجمد

انصهارها.ونقطةالنقيةالمادةتجمدنقطةوتتماثل

صفردرج!عندالماءيتجمدفمثلاالانصهار.نقطةانظر:

نف!رعند،الثلجوهوللماء،الجامدالشكلوينصهر،مئوية

تجمدهانقطةعندالنقيةالمادةتكونوحينما.الحرارةدرجة

معاتزانحمالةفيللمادةالصلبوالشكلالسائليكون

علىيبقيانفإنهماتزالأوحرارةتضفلموإذابعضهما.

منمتجمدةكميةكلمقابللأنالأبد،إلىالحالةنفس

الحرارةوتسمى.الصلبمنمماثلةكميةتنصهرالسائل

تنقصأومامادةمنوحدةلصهرتضافأنيجبالتي

.الاندماجحرارةلتجميدها

مثلالنقيةفالموادتحمدها،نقطةعلىالمادةتركيبيؤثر

حرارةدرجةعندتتجمد،البسيطالمركبأوالنقيالعنصر

تتكونالتيالخلوطةالتركيباتفإنالنقيضوعلى.معينة

درجاتفيتتجمدكيميائيامتحدةغيرموادعدةمن

النحاسلممبائكإحدىوهوفالبرونز،،مختلفةحرارة

منالحرارةدرجةتنخفضعندماشصملبوالقصدير،

.م0058إلىم000،1

بإضافةالسوائلمعظمتجمدنقطةخفضويمكن

مضاداستخدامأساسهيالحقيقةوهذه.أخرىمادة

الشتاء.أثناء)الرادييتر(السياراتمشعاعفيالتجمد

تبلغالذيالإثيلينجلايكولعلىالتجمدمضادويحتوي

متساويةأجزاءمنمخلوطويتجمد.م31-تجمدهلقطة

تحتم537حواليعندوالماءالإثيلينجلايكولمن

الصفر.

التجمد.نقطةعلىالضغطفيالكبيرةالزيادةتؤثروقد

والموادوالزئبقالذهبتجمدنقطةالضغطزيادةوترفع

المواد!ذهوجمئالتجمد.عندتنكمشالتيالأخرى

هذازيادةالضغطويسببحجمها.وينقصتتجمد

نقطةفوقحرارةدرجةعندالموادتتجمدوبذلك،النقصان

العادية.التجمد
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لعددالتجمدنقطةانخفاضالضغطزيادةوتسبب

حجمويزدادوالماء.والبزموتالإثمدمثلالموادمنقليل

ازديادويمنعالتجمد.فيتبدأعندماوتتمددالموادهذه

نقطةعندالتمددوحدوثالحجمتغيرالمضافالضمغط

فيتتجمدأنللمواديمكنلذلكونتيجة.العاديةالتجمد

.الحرارةدرجةتنخفضعندماوهىفقطواحدةحالة

الثلج.:أيضاان!

الكديةأوالجامعةتمنحهاشهادةالجامعيةالدرقي

المؤسسمةوتقدممعيئا.دراسئامنهجاي!صملالذيللشخص

لحصولتشهدوثيقةوهيدبلومشكلفيالعلميةالدرجة

الأساسية:العلميةالدرجاتوتسمىالدرجةعلىالشخص

يمكنكذلك.والدكتوراهلماجستير،وا،البكالوريوس

مجالفيمشهودلإنجازالفخريةالدكتوراهدرجةمنح

معين.

درجةعلىالحصولفيالراغبينالطلابمعظميسعى

الطلابيستطعالدولبعضوفي.الجامعةلدخولعلمية

أضلفازيةاالتعليميةالبرامجأوبالمراسلةعلميةدرجاتنيل

تمنحالمثالسبيلفعلى.الخارجمنطلابابوصفهمالمفتوحة

منللراشدينالعلميةدرجاتهاالمفتوحةبريطانياجامعة

.الطلاب

جيدةتقديراتعلىالحصولالجامعاتمعظمتشترط

فيالمنافسةوتشتد،الثانويةللمدارسالنهائيالامتحانفي

المستحسن-ومن.والقانونالطبكليةمثلالكلياتبحض

نأقبلبالمعلوماتالطالبيسترشدأن-ممكناذلككانإذا

نأإذ،الثانويةالمدرسيةللشهادةالنهائيللامتحانيجلس

التعليميالمقررتلائ!االتيالمواداختيارفييساعدههذا

فيه.التخصصيريدالذي

العلميةالدرجاتوتعرف.الأولىالعلميةالدرجات

وكذلكالعربيةالبلادمنكثيرفى-عامةبصفة-الأولى

،البكالوريوسباسموغيرهاالإنجليزيةباللغةالناطقةالدول

فىوالبكالوريوسالادابفيالبكالوريوسوتشمل

التاريخ،مثلعلومفيالادابويمئلكالوريوس.العلوم

بعضفيالعلوممادةجانبإلى،الجميلةوالفنون،والأدب

العلومفيفيمنحالعلومبكالوريوسأما.الجامعات

يمئطلابالجامعاتبعضوفيوالاقتصاد.والهندسة

أخرىجامعاتتمنحهمبينماالقانونبكالوريوسالقانون

.ال!داببكالوريوس

منالخمسينياتأواخرحتى-الطلاب!!معيكنولى

المقرراتمننوعينسوىيدرممواأن-العشرينالقرن

درجةوهوالخاصوالمقررالعاديأوالعاما!لقرربمالتعليمية

المنهجهذاتتبعالجامعاتمنكثيرود!تزال.الشرف

طلابيدرسوبينما.أعوامثلاثةلمدةيست!رالذيالخاص

طلابيدرس،درامميةموادأربعأوثلاثالعامالمنهج

المقرراتوتوضعفقط.واحدةدرالمسيةمادةالشرفدرجة

المعرفةعلىالحصولفييرغبونالذينللطلابالعامة

ببعضبعضهاصلةذاتالدراسيةالموادتكونبحيثالعامة

الذينللطلابفتوضعالخاصةالمقرراتأمامثلا.كالعلوم

الكيمياء.مثلفقطواحدةمادةفيالتحصصيريدود

نظامتجتنبأنحداثةالأكثرالجامعاتبعضحاولت

الخاصة،المقرراتفيالمتبع-مانوعاالضيق-التعليم

نظامالطلابجميعيواصلبحيثمناهجهافوضعت

على-يدرسونثم،الأولعامهمفي،الموسعالتعليم

أخر.أعواملثلاثةأدبيةوأخرىعلميةواحدةمادة-الأقل

العامفىإلاتخصصيةدراسةفيلاينخرطونفالطلاب

علمية،مواديدرسواأنأيضاويمكنهم.الأقلعلىالثاني

فيالتخصصنظاملأنوذلك،علميةغيروأخرى

به.معمولأيعدلم،الكليات

بغيرالناطقةالبلادوكذلكالعربيةالبلادبعضفيأما

بمالأولىالجامعيةللدرجةموحدةتسميةتوجدفلاالإنجليزية

فرنساوفيالإجازةتسمىالمثالسبيلعلىسورياففى

وفيإستاتسيكزامينألمانياوفى.الآدابليسانسيسمولها

إيطاليافيويسمونهاكانديداتيكزامين،فيلوسوفىالسويد

بالدولوالثانيةالأولىالجامعيةالدرجةتعادلوهذهلوريا

الأولىالجامعيةالدرجةتسمىاليابانوفي.الأخرى

الاتحادوفي.دراسيةأعوامأربعةبعدوتمنحغاكوشي

وأأربعةبعددبلومعلىالطلابيحصل)سابقا(السوفييتي

العلميةالدرجةتعادلوفيه.دراسيةأعوا!خمسة

.الدكتوراهدرجةنوككانديدات

يكونالنهائيالامتحانالطالبيجتازحينما.التخرج

لايستطيعونالطلابأنبيد.علميةدرجةلنيلمؤهلأ

منالعلميةالدرجاتعلىالدالةالألقاباستخدام

لهمالسماحيتمحتىوغيرهماوليعسانسبكالوريوس

هذأويتم.التخرجتسمىالعمليةوهذهرسميا.بذلك

حفلفيلهاالمشابهةوالمؤسساتالجامعاتفيالتخرج

للكثيرينبالنسبة-الأولىالعلميةالدرجةوتكون.مهيب

الجامعي.تعليمهمفيالمطافخاتمة-الطلابمن

معظمفي-للطالبلابدالعليا.العلميةالدرجات

بعدكليتهفيدراسيينعامينأوعامقضاءمن-الجامعات

علىيحصلأنقبل،الأولىالجامعيةالدرجةعلىحصوله

الجامعاتمنكثيرفيويشترطعليا.أوثانيةجامعيةدرحة

بحثاالطالبفيهايقدمرسالةوهي،علميةأطروحةتقديم

معظموفي.الرئيسيتخصصهموضوعفيخاصا

الإنجليزيةباللغةالناطقةالجامعاتوكذلكالعربيةالجامعات
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الأولىالدرجات

التجارةبكالوريوس

انتربيةبكالور!س

التكمولوجيابكالوريوس

التوليدلكالوريوس

الجراحةبكالوريوس

الأسنادحراحةبكالوريوس

الاسنانحراحةبكالوريوس

الزراعةبكالوريوس

الصيدلةلكالوريوس

الطببكالوريوس

البيطريالطه!بكالوريوس

المعادنعلمبكالوريوس

العلومبكالوريوس

الاحتماعيةالعلوملكالوريوس

الفقهب!سالوريوس

الع!ارةدنبكالوريوس

الآدابأوالفنونلكالوريوس

القانونبكالوريوس

(الجامعات)بعصاللاهوتبكالوريوس

الموسيقىبكالوريوس

الهمدسةلكالوريوس

الأسكتلمدية()الجامعاتالفنونماجستير

العلياالعلميةالدرجات

الاداببكالوريوس
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الماجستيروتشملالماجستير،الثانيةالجامعيةالدرجةتسمى

.العلومفيوالماجستيرالادابفي

الدرجةالماجستيرتعدأسكتلندافي.الدكتوراه

درجةلنيلدرامشهيواصلالطالبأنإذ،الأولىالجامعية

الليسانحم!.أوالبكالوريوسينالأندونالماجستير

علميةدرجةأعلىالدولمنكثيرفيالدكتوراهوتمثل

:الدكتوراهأنواعمننوعانوهناك.عليهاالحصوليمكن

مهنلممارسةعليهاالحصوليشترطمهنيةدرجةأولاهما

نأعلىتدلبحثيةدرجةوالأخرى.كالطب،معينة

مجالاتمنواسعمجالتضا!يأوتمكنقدالطالب

الجمعيمكنكما.الأكاديميالبحثأساليبوفي،المعرفة

الطب،فيبكالوريوسعلىالطالبيحصئلكأنبينهما

الدكتوراهدرجةعلىليحصلالبحثيةدراستهفييظلثم

التخصص.في

عامينقضاءالبحثيةالدكتوراهدرجةلنيليشترطوربما

الماجستير.درجةنيلبعدإضافيةدراسيةأعوامثلاثةأو

رسالةتقديمإليهويطلب،للامتحاناتالطالبيخضعوربما

992الجامعيةالدرجة

)أكسفورد(العلومبكالوريوس

الفلسفةبكالوريوس

المدنيالقالونبكالوريوس

(الجامعات)لعضاللاهوتبكالوريوس

الفلسفةدكتوراه

الآدابماجستير

لاقتصاداجستيرما

التربيةجستيرما

الحراحةماجستير

الأسنانجراحةماجستير

العلومماحستير

الأسكتلندية(الحامعات)ماعداالف!ونماحستير

المدنيالقانونماجستير

الموسيقىماحستير

الهندسةماجستير

العلياالدمحموراه

كتوراد

كتوراد

كتوراد

كتوراد

كتوراد

كتوراد

كتوراد

الطب5
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الأصيلالإسهامالدكتوراهأطروحةوتمثل.أطروحةأو

بحثيةدراسةوهي،المعرفةمجالفيالطالبيقدمهالذي

الماجستير.درجةلنيليطلبمماتفصيلأأكثر

الجامعاتوكذلكالعربيةالجامعاتمنكثيروفي

أكثرالفلسفةفيالدكتوراهدرجةتعدبالإنجليزيةالناطقة

التخصص،تتضمنوربما،أهميةالبحثيةالدكتوراهدرجات

الأوروبيةالدولبعضوفي.أكاديميةمادةأيةفيتقريبا،

علميةدرجةالمهنيةغيرالعلوملطلابالدكتوراهدرجةتعد

الفلسفةفيالدكتوراهأننجدالمثالسبيلفعلى؟ثانية

بالإنجليزية.الناطقةالدولفيالماجستيردرجةتعادلبألمانيا

العلومفيالدكتوراهفإن)سابقا(السوفييتيالاتحادوفي

طالبعلىيشترط،الدرجةهذهولنيل.خاصةلجنةتمنحها

جديدةإضافةعلىيشتملبحثايقدمأنالعلياالدراسات

الدكتوراهتسمىاليابانوفي.بحثهمجالفيمهمة

ناكوشى.

منكثيرفي،ادعادةجرت.الفخريةالدرجات

الأشخاصلبعضفخريةعلميةدرجاتتمنحأن،الجامعات
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هذهوأهم.تخصصاتهممجالاتفيلإنجازاتهمتقديرا

.القانونفيوالدكتوراه،الادابفيالدكتوراهالدرجات

للكتاب،الأحيانمعظمفى،الدرجاتهذهوتمنح

والأعمال،المهنفيالمبرزينوالقياديين،البارزينوالعلماء

الصناعة.مجالوفى،الحكموفيالتجارية

العالمافىالعلميةالإجازاتعرفت.تاريخيةنبذة

أولىتاريخويعودأوروبا،تعرفهاأنقبلوالإسلاميالعربى

أحاشرا،الهجريالرابعالقرنبدايةإلىالعربيةالشهادات

أصسائاالقرنفيالعربعنأكرباأخذهابينما،الميلادي

معروفةعرليةشهادةوأقدم.الميلاديعشرالثالث،الهجري

عامرأبيباسم!م61هـ،403عامصدرتالتيهي

الإجازةهماشيوعاالأكثراللفظانوكانعمرو.بنسعيد

لمنالعلمىالمستوىعلىتدلالإجازةوكانت.السماعو

إجازةوأقدم.السماعمنشأناأقلكانتوإن،لهمنحت

هـ،231عامإلىتاريخهايعودالنظريةالعلومفي،عربية

.العكبريموسىبنهارونباسمم429

أوائلإلىتاريخهافيعودالعلميةالعربيةالشهاداتأما

اغرنامنتصف،الهجريالثانىالقرنمنالثانىالعقد

عنالصيدلةمهنةانفصالبعدذلكوكان.الميلاديالثامن

عهدفيالصيدلةلأمانةامتحانأولعقدوقد.الطب

بعدهمنالمعتصمأمرثم،إجازاتمنحدونالمأمون

يجتازالذييمئالصيدلانيأنم(835هـ،221)

العمل.لهتجيزشهادةالصيدلةأمانةامتحان

فيأوروباإلىالعربمنبالشهاداتالعملنظامانتقل

العلومانظر:أم(.025-0121)الثانيفريدريكعهد

منحتعهدهففي)الصيدلة(،والمسلمينالعربعند

وأنخريحيهاتمتحنأنفيالحقأوروبافيالمدأرس

بحلولترشخالذيمئالدرجاتنظامقاموقد.تجيزهم

أضقاباتانظامأساسعلى،الميلاديعشرالرالغالقرن

علىليحصلتدريبيةفترةيقضىالطالبفكان.المهنية

لالعامليكونماأشبهذلكبعدويصير،أولىعلميةدرجة

درجةفتمثلالثانيةالعلميةالدرجةأماما.مهنةفيالبارع

هذهولنيل.للتدريسرخصةأوإجازةوتعدالأستاذية

تماما،لعملهممتازا""أنموذخاأطروحةالطالبيقدمالدرجة

معلمايصبحأنقبللإنتاجهنموذجاالبارعالعامليقدمكما

وتدريسبحثفيالطالباستمروإذا.الصنعةفي

الدكتور.لقبينالفربما،اللاهوتأو،الطبأو،القانون

حدإلى-النحوهذاعلىالوسطرالقروننظامظلوقد

يسمحيكنوأ3عشر.التاسعالقرنحتىتغييردون-كبير

القرنأواخرحتىعلميةدرجاتعلىبالحصولللنساء

.الميلاديالتامئكشر

الجامعة.بمالتخرج:أيضاانظر

برودةأوسخونةمدىعنالتعبيرهيالحرارةدر!جة

مفهومويرتبط.معينمدرجبمقياسقياسهمالدىماجسم

جسمينبينالحرارةبتدفقوثيقاارتباطاالحرارةدرجة

الحرارةوتتدفق.مختلفتينحرارةدرجتيذويمتص!يئ

يذالجسمإلىالأعلىالحرارةدرجةذيالجسممندائما

ال!قل.الحرارةدرحة

الحرارةدرجاتتقيسالشيالأجهزةوتسمى

المدرجويبين(.الحرارةموازينأو)مقاييسالترمومترات

مستوياتمنمستوىكلالحرارةمقياسعلىالمعلم

هما:شيوعاالترمومتراتتدريجاتوأكثر.السخونة

كافةعلىالحرارةدرجاتوتبنى.والفهرنهايتىالمئوي

الحرارةدرجةتدريجعلىالحرارةمقاييص!تدريجاتأنواع

الترمومتر.انظر:.أم099لعامالدولى

الحراريالتدريجعنغالباالعلماءويتحدث

عنتمامامستقلةأساسيةفيزيائيةخاصيةوهيالديناميكى،

الديناميكىالحراريالتدريجويقاس.المادةخواصبقية

تموقد)ك(.بالحرفإليهاويرمز.كلفينتسمىبوحدة

البلدأن.منكثيرعلماءقبلمنالوحدةهذهعلىالاتفاق

فوقمكانهاعلىالحرارةدرجاتكافةوتعتمد

تسمىالتيالحرارةدرجةوهىتحتها،أو،ك.61273

والجليد،الماء،فإن،الدرجةهذهوعندللماء.الثلا"نيةالنقطة

فيالحرارةدرجةعنويعبرمعا.جميعهاتوجدالماءوبخار

الجليد.انصهار)درجة(نقطةعنباختلافهااليوميةالحياة

حرارةدرجةفيواحدجويضغطعندالجليدينصهر

الجو.انظر:للماء.الثلاثيةالنقطةمنأقل،ك.،.ا

ويعتقد.الحرارةلدرجةأعلىحدهناكليسأنهويبدو

51حوالىهىالشمسمركزفيالحرارةدرجةأنالعلماء

لأيالداخلىالجزءيكونأنفيحتمل،ذلكومع.مهمليون

ناحيةومن.ذلكمنحرارةأعلىالشمسمنأكبرنجم

ويسمى.البرودةلدرجةأدنىحداهناكأنيبدو،أخرى

.م.15273-وقيمته،المطلقالصفرالنظريالحدهذا

فىالدرجةهذهعندوجزيئاتهامادةأيةذراتطاقةوتكون

لها.ممكنةطاقةأقل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المئويالميزادالشمسالالرومترية

الانصهارنقطةالمطقالصفرالبولوميتر

الغليادنقطةالطقسعلمالتقريمي!،

لهواءاالماخلحرارةا

التحمددرحة

جسمفيالحرارةمقيالرالجسم!حرارةدر!جة

الغذاء.بحرقالحرارةالحيوانجسمويولدما.حيوان
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التيبيئتهمنيكتسبهاأو،الحرارةيفقدأيضاالحيوانولكن

فيها.يعيع!

حيةكائنات،الإنسانذلكفيبما،والثديياتوالطيور

دائماتبقىأجسامهاحرارةدرجةأنأيحار.دمذات

فيها.هىالتيالبيئةعنالنظربغضنسبيا،ثابتةتقريبا

الحرارةكميةبينالحارالدمذاتالحيواناتجسمويوازن

بحرقينتجهاالتيالحرارةكمية،البيئةمعيتبادلهاالتي

الدمذواتمنتقريباالأخرىالحيواناتوبقيةالغذاء.

الحراريالتبادلهذاموازنةأجسامهاتستيمولاالمارد،

أجسامحرارةدرجةفإنلذلكونتيجة.الدقةهذهبمثل

توجدالتيالبيئةحرارةلدرجةطبفاتتفاوتالحيواناتتلك

فيها.

لشخصالفمطريقعنتقاسالتيالحرارةدرجةوتبلغ

ويعتبر.م37،الراحةمنمناسباقسطاأخذبال!سليم

بنصفذلكمنأكثرأوأقلهيالتيالحرارةدرجةالأطباء

درجةوتشير.طبيعيةحرارةدرجة(.،)5مئويةدرجة

نأإلى-الحدهذامنأعلىكانتإذا-ماجسمحرارة

انظر:.الجسمفي(حرارةدرجةرتفاع)1حمىهناك

بر!سم537منالأقلالحرأرةدرجةتدلكما.الحمى

الجسم.فيمعينامرضاهناكأنأو،السن

الحاربمالدمحيوانالبارد،الدمحيوانأيضا:انظر

.الحرارةهبوط

الجامعية.الدرجةانظر:الماجستير.درجة

بنعويمر.(م256-؟هـ،23-؟)ءاردداأ!

مالكبنعامرويقالقيس،بنزيدابنويقالزيد،بنقيس

الخزرجقبيلةمنأنصاريصحابي.الخزرجيعويمرولقبه

إسلامهتأخروقد،بالتجارةيعولالدرداءأبوكان.بالمدينة

بعدها.حدثتالتيالموا!وشهدأحد،غزوةمابعدإلى

ا!4رضيالفارسيسممانوبينبينهكللاي!اللهرسولآخى

منوكان.بشجاعتهعنهاللهرضيالدردأءأبووعرفعنه،

مشهورةحكموله،المعرفةعلىحريصاعالماحكيماالنساك

الحذرلملم.أهلإلامنهاينجوولنكدر"!الدنيا:قولهمنها

علىحفظاالقرانجمعواالذينأحدالدرداءأبوكان

!ه*.اللهرسولعهد

وولاهفيها،وأقام،الشامبلادإلىالدرداءأبوانتقل

عمرالخليفةمنبأمربدمشقالقضاءعنهاللهرضيمعاوية

عنه.اللهرضيالخطابابن

ودفن،عنهأدلهرضيعثمانخلافةفيالدرداءأبوتوفي

اللهرضيالدرداءأبوروىالشهداء.مقبرةفيدمشقفي

علط.اللهرسولعنحديثاا97عنه

وخشبهادظدها،تستخدمالمنظرجميدةشجرةالدردار

فىرئيسىبشكلوتوجدنوعا02منهايوجدللبناء.جيد

الجداولبمحاذاةتنمووهى.الحرارةالمعتدلةالمنطقةشمال

جيدةالأرضتكونحيثالروابىمناسمفلىوالمنحدرات

شجرةارتفاعيصل.المناظريةالبستنةفيوتستخدم،السقى

سنة.051منأكثروتعيشم03إلى42منالدردار

المكتملةأشجارهشكلمنغالباالدردارتمييزيمكن

أما،الزهريةشكلغالباالأمريكيالدردارشجرويشبهالنمو.

منتصبة.وفروعمستقيمطويلجذعفلهالإنجليزيالدردار

عدةالجذععلىينبتكما،عميقةشقوققلفهعلىوتوجد

شكلفلهاالأوروبيةالدردارشمجيراتأما.قصيرةغصون

وغليظ.قصيرجذعمنالكبيرةأغصانهاوتنبت.الينبوع

وكثيرخشنا،الدردارشجرةأوراقملمسويكون

الشجرةهذهلأزهارليس.الأطراففيومسنناالعروق

.الأوراققبلوتظهرعنقوديبشكلتنمولكنها،تويجات

مكسوةوتكون،بنيأوفاغأخضربذورهالون

بعيدا.الريحتحملهمجنحبغلاف

لاأنهكمافاغ،بنيلونوذوقاسالدرداروخشب

البراميلصنعفىيستعملفهوولذلك،بسهولةيتفلق

عصيصناعةفيوكذلكالسياجوأعمدةالمزارعوأدوأت

استعمالهيمكنكما،والقواربوالأثاثالهوكيرياضة

.وقودا

شمالفيينموشجرفهوالزلقالأغبرالدردارأما

فىتوجدالصيئتشبهلمادةنسبةبذلكوسميأمريكا.

الحلق.الاملعلاجيستعملكان.قلفهداخل

الظل.وافرةممتدةأغصانلهامظلةشكلعلىشجرةالأمريكىالدردار

يستعمل.الهولنديالدردارمرضانتشاربسببعددهانقصقدو

.الأخرىوالمشجاتوالقوار!الأثاتصناعةفىالدردارخشب
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افىهـيرو.الأصزهـفياأطوداإلىرقهرلودتححولالأغبرالدردارشجر

نخرومرضالهولنديالدردارمرض!.أمراضها

مرضسميوقد.عام!صلمسهاال!ضيرعلىيقضياناللحاء

هوأ!ندافي-مرةأوأ!-حفأأءالأنهبدلكالهولنديالدردار

طري!تعنأول!ينتشرشطراطرضهذايسبص.أم!91عام

ألىيم!شكماأصدردار.اشجرةجذعإلىالخنافسصتنوع

شجرةجذورإلىمصابةشحجرةرجذرمنالمرضهذاينتقل

محهاالكتيرمات.محتصبةوأغصالىدائريتاحا،الإنجليزيالدردار

ا!ولدي.االدردارمرضسب!

منللحدوالفعالةالشائعةوالطريقةمنها.بالقربسليمة

الأشجارلتلكأسمريعاالاقتلاعهوالمرضهذاالتشار

مرعانظر:.المصابةوالأشجارالأغصانحرقأوالمصابة

.الهولنديالدردار

الدردارمرضالدردارشجرأنواعبعضتقاوم

الدرداروشجرةالسيبيريالدردارشجرةومنهاأعوأ!نديا

نأيمكنالدردارمنأخرىأنواعحددتكماالصينى

الأوروبيالأصلذاتالأنواعمنأغلبها،المرضهداتقاوم

.ال!سيويأو

حشراتتحملهاجرثومةفتسببهاللحاءنخرمرضأما

حتىالمصابالشجرتمييزيمكنولا.النقارةالحشرةاسمها

.العلاجينفعلاوعندها،تتساقطأوأوراقهتصفر

الزينة.ميس:أيضاانظر

والمضيق.مرمرةببحرإيجةبحريربطمضيهتادر!فدل

باليابسةالمحاطالأسودأجحرامنالقادح!الماءمجرىمنحزء

البوسفوريشكل.المتوسطالابيضالبحرأإيصلأدإلى

ببحرالاسودالبحريربطمضيقوهو،المجرىهذامنجزءا

إغريقيةمدينةاسمإلىالدردنيلكلمةوترجع،مرمرة

منالآلمميويبالجانبتقعكانتالتيدردنوسهي،قديمة

باسمالمضيقهذايسمونالإغريقوكان،المضيق

هليسبونت.

كمأ5،منهنقطةأضيقعندالدردنيلىعرضيبلغ

الامسيوي،الشاطئإلىال!وروجم!الشاطئمنانطلاقا

كيلوستةإلىخمسةبينماالمضيقعرضمعدلويبلغ

إلىفيصلالعمقمعدلأما،كم06طوأ!علىمترات

اتحاهفيتيارهبقوةعادةالدردني!!سطحويتميز.م06

معهويحملشرقا،فيجريأضحتياأضياراأما،إيجةبحر

الأسود.البحرإلىوالبوسفورمرمرةبحرالمالكلبرالماء

ويصئذأنمنالأسودالبحرالتحتيالتيار!داويمئ

عذبة.مياه

فارسملكالأولأحشورشأقام.مق048سنةوفي

ومن،أبيدوسقربالدردنيلعبرالمراكبمنقنطرة

334!شةوفيأوروبا.علىللامعتيلاءجيشاقادخلالها

مستعحلاجيشهالأكبرالإسعكندرالمقدونيالقائدقاد.و.م

مروروبعد.آسياإلىللوصولالدردليلعبرمماثلةقنطرة

عنللدفاعأهميةذاالمضيقأصبحالعسيزمئات

الإمبراطورية،هذهمعقوطوبعد.أجيزنطيةاالإمبراطورية

انظر:.الدردنيلعلىالعثمانيونالأتراكا!متولى

البيزنطية.الإمبراطورية

أوروبا-فيالكبرىالقوىاتفقتأم،841سنةوفي

تركيالعوأنعلى-والنمساوبرومسيا،وفرنسا،بريطانيا،

،

؟
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لأسوداالعحر

بلقاريا7

يو!كولعملاكيا

لركيا

اللو.لاح-

-صغدونيا

55-إثيا*

كلفيلفىلدرا

رو!للورناالجة!بحر3

*8

!!"!500

??55

المتوسط!ليضالبحصكاا38

وآسيا.أوروبابينيقعالدردنيلمضيق

تحددوقد.الدردنيلعبرتمرالتيالسفنلكلالمراقبدور

1871أم،856مشواتفيمراتعدةالاتفاقهذا

لوزانمعاهدةفتحتأم239مشةوفي.ام878و

ميثاقأعطىأم369سنةوفي.الدولكلأمامالدردنيل

علىالعسكريةالصفةإضفاءإعادةحقتركيامونترو

المضيق.

مسدوداالمضيقكان،الثانيةالعالميةالحرببدايةوفي

وعلىتركيا.لهاترخصالتيتلكإلاالسفنكلأمام

بسببمهددأكانالدردنيلفيالتحكمأنمنالرغم

العالميةالحربوبعد.مراقبتهمنتركياتمكنتفقد،الحرب

نفوذهبسطفي)السابق(السوفييتيينحإلاتحادلم،الثانية

فيتركياحقالغربيةالقوأتدعمتوقد،الدردنيلعلى

الاستراتيجي.المضيقهذا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الأولىالعالميةالحرببحر،إيحة

بحر،مرمرةلأسودالبحرا

هليسمونتلبوسفورا

تركيا

مة.والدا:نظرا.ردورلدا

.هـ(أ211102)7لبركاتاأبو،يريردلدا

الشهيرالعدويحامدأبيأحمدبنمحمدبنأحمد

صوفى،،المذهبمالكي،فقيه.البركاتأبوبالدرديري

المسالكأقرب:مؤلفاتهمنبمصر.القضاءتولى،أزهري

البشيرأحاديثفيالقديرفتح؟مالكالإماملمذهب

.القرآنمتشابهفيرسالةالنذير،

مراكزأهممنوتعد،الألمانيةالمدنكبرياتمندرردر

نسمة.094و571سكانهاعدديبلغأوروبا.فيالفنون

الشرقيالأوسطالجزءفي،ألبهنهرضفتيعلىالمدينةتقع

ألمانيا.من

قبل،الأوروبيةالمدنأجملمندرزدنمدينةكانت

فبرايروفيام(.1459)939التانيةالعالميةالحرب

،درزدنسكانمنالالافالحلفاءغاراتقتلتأم،14ء

المعمارية.الاثارذلكفيبما،المدينةمنشآتمعظمودكت

أولوكانأم059عاممنذالأثريةالمبانيترميماستمر

وهوزفينجر،مبنىبناؤها،أعيدالتيالتاريخيةالمباني

المعماريالباروكلطرازفريدانموذجايعدشاملمتحف

القرنفيتشييدهتمالذيزفينجر،متحفويضعم.الزخرفي

الرائعة،الفنيةالتحفمنمجموعة،الميلاديعشرالثامن

الزيتيةواللوحاتوالجواهر،،الخزفيةالفنيةالأعمالمثل

القدامى.الفنانينلمشاهير

أنحاءمعظمتعميرإعادةتمتام،459عامومنذ

الشوارعتخترقهاحيث،الحديثالنمطعلىدرزدنمدينة

وتقع.بالعلبالشبيهةالخرسانيةبالمبانيالمحاطةالعريضة

شارعوهو،براغستراسشارععلىالتجاريةالمحالأهم

.للمشاةمخصص

مركزاباعتبارهاأهميتهادرزدنمدينةتكتسب

مركزاكونهامنأكثروالتنميةالصناعيةللأبحاث

والمعدات،الأدويةعلىمنتجاتهاوتشتمل.للصناعات

،والبصرياتالدقيقةوالأجهزة،والأثاث،الإلكترونية

عالميا،المشهور،درزدنوينئخزف.الميكانيكيةوالآلات

.خرف،درزدنانظر:.المجاورةمايسنمدينةفي

الثالثالقرنأوائلفيدرزدنمدينةتأسمست

منالقادمينالألمانالمستوطنينيدعلىعشرالميلادي،

المدينةأصبحتعشرالميلادي،الخامص!القرنوفي.مايسن

عرفوالقوممملكةكانتالتيسكسونيا،لولايةعاصمة

تلتالتيالأربعمائةالاعواموخلال.السكسونيينباسم

وتوسعوا،للمدينةالفنيةالمجموعةدرزدنحكامأنشأ،ذلك

وعندمامهما.فنيامركزاالمدينةأصبحتبحيثفيها

عامفي،الألمانيةالإمبراطوريةمنجزءاسكسونياأصبحت

تجاريامركزابوصفهامكانتهادرزدناكتسبتام،871

أيضا.

درزدنكنوزالألمانأخفى،الثانيةالعالميةالحربوأثناء

من،السوفييتيةالقواتتمكنتوقد.المدينةخارجالفنية

أنهمبيدام،459عامفيالكنوزهذهعلىالاستيلاء

وبالرغم.الخمسينياتمنتصففيالأعمالمعظمأعادوا

الثانية،العالميةالحرببعدالمدينةأجزاءمعظمبناءإعادةمن

السابق.ببريقهامقارنة،كئيبةتبدودرزدنمدينةفإن

مايسنمدينةفيينتج،درزدنخزف.دحر!درردن،

مصنعكانحيق،درزدنمدينةمنبالقرب،الألمانية

أوروبا.فىالحقيقيالخزفينتجمصنعأولمايسن
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عامكاسدلرحوهالىصممهادرزدنخزفمنمصنوعةطاسة

الأور.اطمملاسمعر!الديالمائدةطقمم!كجزءأم،737

التيالحقبةهى،مايسنلمصنعالفنيةالحقبوأهم

الألمانيالرسامإدارتهاتولىعندما،أم072عامفيبدأت

اللوحاترسمفيمتخصصاكانالذي،هورولتجوهان

.الخزفعلىوالأوروبية،الصينيةالطجيعيةللمناظرالزشية

الميئا.انظر:

يوهانبوتجر،بمالخزف،الصينىأيضا:انظر

فريدريك.

الدروز.انظر:.إسماعيلبنمحمد،الدرزي

قوي،منقارذات،صغيرةطيورعلىيطلقاسمادرول

فىتعي!قالتيالعصافير،فصيلةإلىوتنتميالبذور،تقتات

الأرضية.للكرة،الشماليالنصف

وعلى،رأسهبلونالأوروبيالدرسةذكريعرف

اللونإلىيميلأصفر،رأسالمفراءفللدرسة،المثالسبيل

درسةذكرأماعاليا.صدرالهأنكمااللامماالكبريتي

.الشاربتشبهبيضاءعلاماتمعأسودرأسفلهالقصب

يشبهوكلاهما.باهتلونالطائرينكلاولأنثى

العصفور.

وهي.المفتوحالريفطيورهيالأوروبيةالدرسات

ولكنهامنها،بالقربأو،الأرضفوقعشهابناءإلىتميل

أسلاكأو،أصشجيراتامثلعاليةأماكنمنالتغريدإلىتميل

-الصفراء(العاديةالأوروبية)الدرسةاليلمرويوجدالبرق

مع،السرخسبأجامالمغطاةالتلالمنحدراتفى-أحيانا

اليلمرطائرويتميزخضراء.وأسعيجة،قصيرةأشجار

.متميزةوبصورة،عالبصوتبتغريده

القطبمنرأورزمنطقةفي،الثلجيةالدرسةوتتناسل

وتنتميتجاوزها.أخرىطيورتستطعلابحيث،الشمالي

مختلفة،فصائلإشأمريكا،شمالدرساتمعظم

الأنواعأكثرالنيليةالدرسةوتعتبر.الملونةالأنواعوتشمل

التيا!لدهونةالدرسةولذكرأمريكا.شمالفيألمعروفة

رأس،الأمريكيةالمتحدةالولاياتشرقيجنوبفىتعيش

ومؤخرةأخضر،وظهر،للأرجوانيضارباللونأزرق

الأنثىأما.داكنوذيلوأجنحةحمراء،سفليةوأحزاء

السفلية.الجهةمنوأصفر،العلويةالجهةمنأخضرفلونها

المتحدةالولاياتغربىفىاللازورديةالدرسةوتعيش

.وكندا

للونالضاربالأزرقباللونالطائر،هذاذكرويتسم

.وظهره،وحلقه،رأدممهفيمخضر(أزرقالون،الفيروزي

صدرهلونويميل،أبيضفلونه،منهالسفليالجزءأما

القرفة.لونإلىالضاربالبنىاللونإلى،وجوانبه

وأقاليم،السهليةالولاياتفي،المروجدرسةوتنتشر

منقطةوأجنحتهأزرقالذكرولون.الشماليةكندا

بالأبيض.

النيلية.الدرسةالطائربمأيضا:انظر

البلادفىالريالحيوانانظر:.أرتولاندرسة

)الطيور(.العربية

الأمريكيةالدرسةطائرطائر.،الأمريكيةالدرسة

العصافيرفصيلةمنوهو،الدوريالعصفوريشبهعصفور

ريشوله،سما5حواليطولهعصفوروالدرسة.الدورية

مبرقعجناحمعأصفروصدر،رماديبنيبلولىمخطط

وهذا.العنقعلىأسودهلالويوجد،لامعكستمائيبلون

فىوأحياناالمتحدةالولاياتأواسطفيشائعالطائر

والس!الطرقاتجواتعلىتعيشصغيرةطيورالأمريكيةالذرسة

.الرماديإلىيميلشىريشولهاالمتحدةالولاياتو!طفيالحديدية
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والسككالطرقاتجوانبعلىويعيش،الشرقيةالولايات

وتضع،والحبوبالحشراتالدرسةطيورتأكل.الحديدية

منعشهاوتبني،بيضاتخمسإلىثلاثمنالأنثى

وأالأرضعلىويكونوالشعر،والعشبالأشجارأوراق

منها.قريبا

البلادفيالبريالحيوانانظر:المئزلية.الدرسة

)الطيور(.العربية

أمريكاالأصلىموطنهامغردةطيورالئيليةادرسة

إلىجنوبهاحتىكنداشرقيمنوتهاجر،الشمالية

صبيومن،الصيففصولأثناءالمتحدةالولاياتجنوبى

منهانوعويوجدالشتاء.فصلأثناءبنماإلىالمكسيك

الغابة،وبلبل،الخططالعصفورمنهاالنيلواديفييعيش

أزرقالنيليةالدرسةذكرريشولون.الرأسأزرقوالشعير

إلىيميلوالذنبالجناحينريشلونأنكما،داكن

ريشلونأنكما،بنيالأنثىريشلونبينماالسواد،

السفلىالأجزاءريشلونأماما.حدإلىداكنالجناحين

أرلغأوثلاثالأنثىوتضعشحوبا.أكثرفهوجسمهامن

بالزرقةالمشوبالبياضإلىلونهايميلبيضات

القشمنمصنوععشفىتعيع!وهي،والشحوب

بصوتالنيليةالدرسةوتغردالأشجار.وقلفوالأعشاب

منطويلوقتوبعد،الصيففيالصفيريشبهعال

الطورهذهوتساعدالتغريد.عنالطيوركلتوقف

وحبوببالمزارعالضارةالحشراتالتهامفيالمزارعين

.الضارةالأعشاب

)الطائر.بيريشالطورهذهولأنثىمغرد.طائرالييةالدرسة

)الطائرإلاثهاألوانمنأزهىألوانهافإنالطيورهدهدكورأما(،الاعلى

داكمة.زرقاءالذكوروأجسامرؤوسألوانتكونماوغالبا(،الأسفل

م(.871-589هـ،-347)258درستويهابن

المرزبانبندرستويهبنجعفربناللهعبدأبومحمد،

النحاةأحدكانفسا(مديخةإلى)نسبةالفسوي،الفارسي

عنوأخذبغدادفيأقام.المذكورينوالأدباء،المشهورين

كذلكأخذكما،سيبويهكتابعليهوقرأالمبردالعباسأبي

.وغيرهالدارقطيعنوأخذقتيبةبنمسلمبناللهعبدعن

واللغة.النحوفيللبصريينالانتصارشديدكان

أنهمعثقةكان.وغيرهالمرزبانياللهعبيدعنهأخذ

جانب!ويمواقفهبعضفىمارويأنإلا،بالضعفرمى

القاسمأباأنرويإذ.المحدثينكبارمنكان.فيهالثقة

لتاريخدرستويهابنكتابأصلرأيت:قالالأزهري

فرأيتهالأبنوسيابنميراثفيبيعلما،سفيانبنيعقوب

صحيحا.سماعافيهووجدتحسنا،أصلا

لهكانتوقد،التصنيفجيددرممتويهابنوكان

انحتصربمالجرميلكتابشرحهمنها:كثيرةمصنفات

ومنهاالإرشادبمكتابيدعىالذيالنحوفىكتابهومنها

فيغريبمعناهفيفائقأحسنهامنوهوالهجاءفيكتابه

الانتصاروكتاب،ثعلبلفصيحشرحهومنها،مغزاه

ذلك.وغيرالشعرمعاني،الحديثغريب،العينلكتاب

ملاكم.(م5291-1881)جبم،درسكول

فىالعلمىالتقليديالأسلوبمدرسةوصاحب،بريطاني

في،المستقيمةاليسارامشخداموهو،يميزهالذيالملاكمة

بطولةعلىدرسكولحاز.الرئيسيةالضرباتتوجيه

إلىام709عاميبينالفترةفيالريشةوزنفيبريطانيا

عاموفي.ام219عامالأوروبيةالبطولةوعلىام319

وهو،الريشةوزنفىلونسديلحزامعلىحاز،ام019

.الوزنهذافييمنحفىعهمنحضامأول

عامانتصرولكنه،العالمبطولةدرسكوليحرزلم

على-المتحدةالولاياتفىأجريتمباراةفي-أم909

تحسمكانتالمبارياتولكن،أتيلابيآنذاكالعالمبطل

الحين.ذلكفىنيويوركقوانينحعسبالقاضيةبالضربة

ويلز.بمقاطعةكاردفببلدةدرسكولولد

وقايةيدبسمتشابكةالحديدمنحدقاتمندباسالدرع

الفارسلوقايةالماضيةالقرونخلالاستخدم،السلاحمن

الحيواناتجلودمثلموادمنالدروعصنعت.المعاركفي

الدروعتستخدمالحاضر،الوقتوفيوالفولاذ.والبرونز

المعداتمنوغيرهاوالدباباتالسفنفيرئيسيبشكل

العسكرية.

يلبسسونالبدائيونالناسكان.القديمفيالدرع

الهراواتضرباتأثرلتخفيضالحيواناتجلودمنطبقات
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أ!ديمةاالحضاراتوشعو!الأشوريونكان.والفؤوس

للجسماودروعاخوذاتويلبسونتروسايحملونالأحرى

وكانبالبرونز.المقوىالجلدمنالغالبفيمصنوعة

)درعولأمات،خوذاتيلبسونالرومانوبعدهمالإغريق

وكانوا،للساقودروعأظهر(واالصدريغطر!ير

والرومانالإغريقدروعكانت.ضخمةتروسايحملون

الفولاذ.أوالبرونزمنالغالبفيمصنوعة

أصدروعااستخدامليئ.الوسطىالعصورفىالدرع

العرباخترعفقدبمالميلاديعشرالثالثالقرنخلالقمته

بعضهامربوطةالمعدنمنصغيرةحلقات)وهوالزرددرع

وكالتللحمايةأساسىكشح!!يستخدموكان(لبعض

إلىالرأسرمنالفارسجسمتغصىأالزرددرعمنبدلات

يلبسورآخرونكثيرونوشرسانالصليبيونكان.القدم

ئاأاالقرنوبحلول.الوجهتغطيالتيالمعدنيةالخوذات

البندققوسمثلبأسلحةيقاتلونالمشاةالجنودأصبحعشر،

تخترققد.والفؤوسالحربودبابيسالنشابوقوس

درعالنشابقوسأوالبندققوسمنتطلقالتيالسهام

عنلتج.الدبوسأوالفأسضرباتتحطمهوقدالزرد،

المصفحأ!درعاينتجونلدأواالدروعصناعأن،ذلك

القرنوبحلول.الصلبمنضشمةقطعمنأورن

تصممالمصفعالدرعلذلاتكانتالميلاديعشرالخامس

والقفازاتالخوذات!انتوب!صاملهالجسملتغطي

الخيلكانت.الزيت!شمل-الصلبمنكلها-والأحذية

غايةفيكانالمصمفحفالدرعبمبالدروعتغطىأيضا

بذلةكانتكماوساخنا.الثق!شديدكانولكنه،الفعالية

.صغيرةمزرعةثمنيعادلماوتكلف!،باهظةالدروع

المهارةمنعاليةدرجةعلىحرفيينالدروعصناعكان

أصبحأنبعد.القادةحياةوخصوصاالحياةحفظوظيفتهم

علىيركزونالدروعأصئصناعمأمونا،دفاعاالدرع

الاستعراضية.والمواكبالفرو!ميةلمبارياتالدروعتزلين

ألمانياوجنوبيإيطالياشمالفيالمنتجالقوطيالدرعكان

وقد.وأناقتهششاقتهالخصوصوجهعلىمعروفاأصبحقد

القرنفيعرفالذيالألمانيماكسيلياندرعحزز

للسطح.ولمعاناالقوةمنمزيداليعطيعشرالسادص!

الحمايةمنثمومن،الحربطرقمنالبنادقغيرت

حتىسمكاأكثريصئليكونالذيفالدرع؟المطلوبة

.ارتداؤهيمكنأنمنأثقلأصبح،الرصاصمنواقيايكون

اممتخدامسوىلبقلمعشر،السابعالقرنوبحلول

الصدر.وصفائحالخوذات

يرتديعشرالسادسالقرنفيالإيطاليالفارسكان

الصلبصفائحمنمصنوعةالدروعمنمعقدةبدلة

يطلقمفاصلذاتمعدنيةقطعهناككانت.المدهون

نأدونوركبتيهالفارسكوعيتحميالكوباسماعليها

المعركة.أثناءحركتهتعوو

العشرينالقرنبحلول.الحديثالعصرفيالدرع

بدأ.الخوذةهوالجنوديرتديهالذيالوحيدالدرعأصبح

المحاربةالمجموعاتحمايةعلىالعملفيالمهندسون

.بالدروعالناقلاتمنوغيرهاوالسفنالقطاراتبتحصين

طورأم(،191819)4الأولىالعالميةالحربوأثناء

الأسلحةأهممنواحدةأصبحتالتي.الدبابةالبريطانيون

والصراعاتأم(49ء-1)939الثانيةالعالميةالحربفي

وحربم(5391-0591)الكوريةالحربأثناءالمتأحرة

واقيادرعايرتدونالجنودكان(.7591-91)7ءفيتنام

ومركبةقويةخفيفةمادةمنمصنوعاالرصاصمنللجسم

إلى،الدرعأصبحفقدالحاضر،الوقتفيأماصناعيا.

فيالناسبعضيرتديه،الحربفيامعتخداماتهجانب

أحيانا--الشرطةرجاليرتدي،المثالسبيلعلى.وظائفهم

تروسعاويحملونوخوذاتالرصاصمنواقيةصديريات

الشغب.حوادثفي

الطويل،القفازبموالفروسيةالفرسانأيضا:انظر

.الترسبمالخوذة

حولتلتفشاسعةصخريةمنطقةاثيادرع

نصفوتغطي.ضخمةحصانحدوةمثلهدسونخليج

وكل،بافينجزيرةمعظموتشمل.اليابسةمنكندامساحة

منوأكثر،كويبكمقاطعةأعشاروتسعةلبرادور،مساحة

منوأسععةومساحاتوماليتوبا،أونتاريومساحةنصعف!

وتقع.الغربيةالشماليةوالمناطقمعاسكاتشوان

قدرهالبالغالدرعمساحةمجموعمن2كم000/006.4

إلىأيضاالدرعويمتدكندا.في2كم638.828/4

فىاديرونداكجبالمكوناالأمريكيةالمتحدةالولايات

وولممكنسن،ميتشيجانفىأبلاندزوسوبيريورنيويورك

بهضبةأيضاالكنديالدرعويسمىومينيسوتا.

جنويفياللورنشيةللجبالامتدادوهي،لورينشيان

.كندا:انظر.كويبك

تكونالتيالصخورعمرالجيولوجياعلماءيقدر

سنة.بليون5إلىمليون006بنحوالدرعأجزاءمعظم

فيهااشتدأكثرأوفترةإلىالصخورمعظمتعرضوقد

والحرارةالضغطمنكلأدىوقد.الجبالتكويننشاط

مرتفعةجبالتكوينإلى،الفتراتهذهفي،الشديدين

الصخورمنوغيرها،والمرويتوالديوريتالجرانيتمن

ونرى.والتعريةالمناخلتأثيرالجبالتعرضتوقد.البلورية

الغربيةوالشماليةالولمم!الأقساممنكبيراجزءااليوم

ويبلغ.مسطحةوأصبحتارتفاعهاانخفضقدللدرع
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ولا.م2و095الشرقيالشمالىالجزءفيالجبالارتفاع

تصبولا،السكانمنالقليلإلاالمناطقهذهفىيقيم

فيوانتشرتمنها.ضئيلةمساحاتفيإلاللزراعة

مناطقبعضهاأصبحوقد،كثيرةبحيراتالدرع

سياحية.

مصادرأهممنتعدغاباتالجنوبيالجزءفيتوجد

بالنحاسأيضاالكنديالدرعويزخر.الطبيعيةالثروة

.المعادنمنوغيرهاواليورانيوموالنيكلوالحديدوالذهب

لآ)تاريخالأودىالسعوديةالدودةأنظر:.الدرعية

السعوديةالدوأسةقيام)مقوماتافمانيةالسعوفىيةالدولةسعود(بم

المواقعبمالوهابعبدبنمحمدسعودبمبنمحمد(بمالثانية

العربية.الجزيرةفيالأثرية

قدودكنه،رئيسيةبصفةالرثمينيصيبمعدمرضالدر!

بي..تيالدرنيسمىماوغالبا.الأخرىالأعضاءيصيب

منالمرضهذاوقدكان،السليسمىالماضيفيوكان

الوصعائلأدتفقد،اليومأما.العالمفيالموتأسبابأكثر

إلىوالعلاجوالتشخيصوالاكتشافالوقايةفيالمتقدمة

الذينعددانخفضكما،بالمرضالمصابينعددخفض

ومدلك،.كبيرةبدرجةوفاتهمفىالمرضهذاتسبب

حيث،الناميةالدولفيالرئيسيةالهموممنالدرنلظل

قدكما،واسعنطاقعلىلمعالجتهأفضلوسائللاتتاح

سيئة.المعيشةأحوالتكون

يزدادولكنهالأعمار،كلمنالناسالدرنيهاجم

أجهزةتعرضتالذينوأولئكالسنكباربينشيوعا

المرضيصيبأنويمحن.للضحفلديهمالمناعة

والخنازيركالأبقارالمواشىوبخاصة،الحيوانات

عصياتتسمىبكتيرياالمرضويسبب.والدواجن

الدرنكوخروبرتايلألمانيالطبيباكتشفوقد.الدرن

انظر:كوخ.عمياتأحياناوتسمىأم،882عامفى

جنصإلىالدرنعصياتوتنتمي.روبرتكوخ،

منلهالابدأيحيوائياتوهيالمتفطرةالمسمىالبكتيريا

تعيش.كىالأكسجين

يتطوركيف

الدرن

الرعاميةالقصبيةالشحرة

الأوليةالعدوىمكاد

منالعلياالمجموعةوتبين(اليمينإلى)الصورةالر!لةمنعميقمكانفيسعدوىالدرنحالاتأعلبتبدأ

فياستشحاقهاعندأوليةعدوى-الدرنعصياتتسمىالتي-المهاحمةالبكتيرياتسببكي!يلي!يماالرسوم

عدماهدايحدتوقدبعد.فيماالأوليةالعدوىمنالدرلىيتطوركي!!توضحالسفليةالرسومأما.الرئة

الجسم.!يالدفاعأسالي!تضعف

صكا؟!صكا-ع!!ا!-كاكاكا!"!!6

كاض3!كا!مرإ3ش"!يصورج،!3كار!!!؟ط!!يم*؟،

يتمالأوليةالعدوىبدايةعند

إلىالدرنعصياتاستنشاق

الأنابي!أصعرفىالأعماق

ئية.لهواا

إذاالدرناتمنالعصياتتنطلق

وهدا،الجسمدفاعاتضعفت

.الدرنبدايةعلىإشارة

تهاج!االأسناخبلاعم

هدهتقتلوقدالمغيرةالعصيات

دونتبتلعهاأوالبكتيرياالحلاب

!تلها.

الألسحةوتدمرتتكاثرالعصيات

لميالبلاعموتفشل.المحيطة

.العصياتمهاحمة

-"؟سريهس!2/عكالي؟سيز!9!وو

تقومالأخرىالدفاعخلايا

صلبةعقدفىالعصياتلاحتباس

والعصيات،الدرناتتسمى

.ضارةغيرالمحتبسة

حدارتخترقالمتكاثرةالعصيات

وعاءوتقتحمالرئويالأنبو!

الاشتمار.فيعندئدوتبدأدمويا
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الجسمعلىالدرنيؤثركيف

أكلبفيالدرنعصياتمنبالعدوىالإنسانيصاب

علىتحتويدقيقةمائيةقطيراتامشنشاقبواسطةالأحيان

عسدماالقطيراتهذهتتكون،الدرنيةالمتفطرةلكتيريا

العدوىتنشأأنويمكن.بالدرنالمصابيعطس!أويسعل

مناللبنشربأوأجكتيرياباالملوثالطعامتناولمنأيضا

البقرية.المتفطرةببكتيرياالمصابةالماشية

البلادفىالعدوىهذهمثلتحدثأنالنادرومن

لانتظامالحيواناتوتفحصاللبنيبسترحيثالصناعية

عصياتمنكثيراالحسمويطرد.الأمراضلاكتشاف

بعضلكنأضرر.اتسببأنقبلا!متنشقهاالتيالدرن

اكتيالخاططبقةفىوتستقرالجسمإلىتتسربالعصيات

ا!لسالكذلكفىبما،التنفسيالجهازأجزاءمعظمتبطن

منمتفرعحهازوهوالرغامية،القصبيةوالشجرةالأنفية

صغيرةهوائيةأكياسوإلىمنالهواءتحملالتيالأنابيب

منالجهازوسكون.الأشاختسمىالرئتينفيجدا

ومئات(الهوائيةالقصبةأوالهواء،أنبوب)وهوالرغامى

القصيبات،تسمىأصعرهوائيةمسالكمنالألوف

فييغطهاالذيالمحاططمقةتحريكتستطعخلاياوتبطنها

الطبقةفيالمحتجزةالعصياتحملويتم.العلويالاتجاه

اتجاهفىأ!وائيةاالمسالكمنالعلويالجزءنحوالخاطية

عندئذالعصياتالإنسانيعطسوقد.والأن!والفمالحلق

يبتلعهاوقد،الخارجإلىيزفرهاأويسعلهاأويبصقهاأو

ضرر.دونالهضميةالقناةخلالفتسريكذلك

الدرنعصياتالأرحمنعلىتنشأ.الأوليةالعدوى

إلىوتصلبالخاطالمبطخةالهوائيةالمسالكتتجاوزالتي

فيمرحلةالأوليةوالعدوى.الرئتينأعماقفيالأسناخ

خلاياوتقوم.المرضإلىدائمالاتؤديولكنها،الدرنتطور

بالتهامالأسناخبلاعموتسمىالأميبا،تشبهكبيرة

الخلايا!ذهوتستطئ.سنخأيتدخلالتىالدرنعصيات

تقاوم،ذلكومعالبكتيريا.تهضمأنالطبيعيةالأحوالفي

البلاعم.خلاياداحلأغلبهاوينمو،الهضمالدرنعصيات

إلىالبكتيرياتحملالتىالبلاعمهذهلعضيهاجروقد

تحملوقدالجسما.خارجطردهايتمثمالخاطيةالطبقة

وأ،الرئتينمناخرجزءإلىالبكتيرياالأخرىالخلايابعض

.الدمإلىأوقريبةلمفاويةعقدةنحواللمفاويالسائلإلى

خلالالسنخفيالدرنةيسمىصلبصغيرورميتكونث!ا

الدرنةتكوينويبدأ.الأوليةالعدوىمنأسابيعبضعة

عصمياتعلىتحتويالتيالبلاعمخلاياتتجمععندما

.الأخرىالبيضاءالدمبخلاياالتائيةالحلاياوترتبط.الدرن

النسيجوتدمرمإلزمنالخلايامنالمجموعاتهذهتكبرثم

الدرنةدأخلالخلاياتموتوإذبها.يحيطالذيالرئوي

الجبن(تشبهلينةمناطق)وهيمتجبنةمناطقتكونفإنها

الإحاطةفىمتيننسيجويبدأ.الدرننموعلىتساعد

العصياتيمنعالنسيجهذالكن.نفسهالوقتفيبالدرنات

كميةإنقاصعلىيعملوقدالانتشار،زيادةمن

أحتبسهاالتيالعصياتوتبقىتتلقاها.التيالأكسجين

العدوىتسببوقد.نشطةغيرلكنهاحيةالندبيالنسيج

عنداكتشافهالايتمقدأعراضاالدرنبعصياتالأوأجة

فيالأوليةالعدوىأنإلا،السليمالبالغالطبيعيالإنسان

وأالطفحأوالحمىمثلأعراضاتسببالحالاتبعض

القيء.

وقدجديد.منالدرنعصياتنشطتإذاينشأ.المرض

عندوبخاصة،مباشرةالأوليةالعدوىبعدالأمرهذايحدث

.أخرىبأمراضوالمصابينالسنوكباروالأطفالالرضع

حدوثبعدالحالاتأغلبفيالدرنينشأ،ذلكومع

الجديدالنشاطهذاوأسباب.طويلبزمنالأوليةالعدوى

عندمايحدثقدفهوتماما.واضحةليمستللعصيات

نتيجةأوآخر،لمرضنتيجةأطجسمالدفاعيةالالياتتضعف

.الدرنبعصياتثانيةعدوىمنينشأأوالعمر،تقدم

الدرناتانفجارإلىجديدمنالبكتيرياتنشيطويؤدي

إلىالبكتيرياالخلاياوتحمل.بسرعةالعصياتوت!صاتر

أيضا،الدمويةالاوعيةإلىأوالرئةمنالأخرىالأجزاء

والمفاصلوالدماغكالعظام،الأخرىاالأعضاءإلىفتحملها

بالدرنالمسمىالرئتيندرنفىويحدثوالجلد.والكلى

الدمخلاياجمعالأمشاخفيالبلاعمخلاياتتجمعأنالرئوي

وتكونجديد،مننشطتالتيالبكتيرياأماكنعندالبيضاء

معوتصعدالنهايةفىالمتجبنةالمادةتذوبثممتجبنة،مادة

هذاالمريضويسعل،التنفسيةالمسالكفىالخاطيةالطقة

المبكرةالأعراضوأكثر.بلغمهيئةعلىالمتجبنةوالمادةالخاط

السعالولكن.البلغموإفرازالسعالهواشئويللدرن

برديةنزلةالأعراضتعتبرماوغالبا،العادةفيعنيفالاي!صن

تلفتإذأ،البلغمفىالدميوجدوقدالخطأ.سبيلعلىمزمنة

كبيرةكمياتالمريضسعلوربما.الرئتينفيالدمويةالأوعية

الأعراضوتشمل.المرضمنالمتقدمةالحال!تفىالدممن

اليلا(والعرقوالحمىالصدرألمالمتقدمللدرنالأخرى

يؤديماوسرعان.الشهيةوفقدانالوزنونقصوالتعب

.الوفاةإلىالدرن

الدرنتشخيص

،الدرنلاكتشافعديدةوسائلالأطباءيستخدم

الصدروصورالجلد،اختباراتهيالرئيسيةوالوسائل

الخبرية.والفحوصات،السينيةبالأشعة
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ء-كا-س!!لمير!7يمكنالجلد.اختبارات

-ج!لأقي1?قي؟ء-ء

كاغ؟!!لازر!شو--،!-"-يكوناناحتمال!ددان

بصع؟كا7؟زر"برس--كا*!ش--7-لأفيأصيبقدالإنسان

!!-ء!؟؟؟زرع؟"!لأ-"ش-ش؟بم!!ءمنبالعدوىالماضي

صكاح،3*-خ--"---3ء-ى--"7كأىء-جبم-"-2مثلأنإلا،الدرنعصيات

-سح7:/+ء+كالا+ء-؟نج؟-!تنبى?لاالاختباراتهذه

*!!7خو3-ى7-د!7فيءسلأ+بئسالمرضبوجودالطبيب

؟في!--!!ءكا!-3-/!ء!3-!7-شانوا!عوتعتمد.النشط

كا؟--+3-"7!لإخ-عسصيمءكا،!-لأ!7!"جميعاالجلديةالاختبارات

كا"+"!!-!!"ىالاستجاباتاسماسعلى

فيهاتظهرمريضةرئةأنسجةضدللحساسيةالنوعية

عصيشكلفيالدرنعصياتء

الصورةهذهتكبر.قصيرةحمراءانينبغىإذ،الدرنعصيات

.مرة002الأ!جةضدحسامميةالجسميبني

بضعةغضونفىالعصيات

الاولية.العدوىبعداسابيع

الاختبارأتهذهتجرى.السينيةبالاشعةالصدرصور

شموقد.سابقةعدوىالجلداختبارسينانبعدالعادةفي

فتكتشف،أخرىلاسبابالسينيةبالاشعةالصدرتصوير

احيانا.الدرناتوجودعنذلكمع

لتشخيصالنهائيةالخطوةهي.انحبريةالفحوصات

بلغمالختبرفيالفنىويفحص.العاديةالاحوالفيالدرن

معالجةتتمكما.العصياتوجودعنليكتشفالمريض

تجعلحتىوالأصباغالكيميائيةبالموادالبلغمعينات

وجدتإن-العصياتوتزرعالمجهر.تحتمزليةالعصيات

إذاماالمزرعةوتبينالاختبار.وانابيبالختبراطباقفى-

عصياتاوالدرنيةالمتفطرةبكتيرياهىالعصياتكانت

التىالعقاقيراكتشافعلىالمزرعةتساعدكما.اخرى

البكتيريا.مقاومةفيغيرهامنأنشطتكون

الدرنعلاج

علاجأولبالمصحاتالمسماةالصحيةالمراكزقدمت

لمانشاءالمتحدةوالولاياتأوروبافيالأطباءوقام.للدرنفعال

لمرضىيقدموكانعشر.التاسعالقرنأواخرفىالمصحات

النقيوالهواءالفراشفيالراحةالمصحاتفىالدرن

يتمكانوبذلك،عزلهميتمكانكما،الخفيفةوالرياضة

أناساالمصحاتعلاجساعدوقد.العدوىمنالاخرينوقاية

يضطركانأغلبهمأنإلا،المرضعلىالتغلبفيكثيرين

الشفاء.يتمأنقبلالمصحةفىسنواتبلشهورقضاءإلى

بالعقاقير.الدرنمرضىجميععلاجاليومويمكن

.الدرنضدفاعليةالعقاقيرأشدمنأيزونيازيدعقارويعتبر

وإسامبيوتولريفامبيسينالأخرىالعقاقيروتشمل

وبايرازيناميد.وسترتجومايسين

لدفاعاتوتسمحالبكتيريا،تكاثرالعقاقيرهذهوتمنع

فيالأطباءويضيف.المرضضدبالعملالطبيعيةالجسم

قدالدرنعصياتلأنمعاأكثرأوعقارينالعاديةالأحوال

العلاجبرنامجويستغرق.فقطواحدلعقارمقاومةتكتسب

ألثمهر.وتسعةستةبينتتراوحفترة

فيالجراحةالأطباءيستخدمالأحيانبعضوفي

الرئةلتستريحوذلك،المريضةالرئةلإخماصالمصحات

.الدرنعصياتنموويقلفيهاالأكسجينمعدلوينخفض

الحالاتبعضفيالجراحةيستخدمونالأطباءومازال

منبدلأالدرنيةالرئةمنالمصابالجزءيستأصلونولكنهم

بصورةالوظيفةأداءفيالباقيالجزءويستمر،الرئةإخماص

طبيعية.

الدرنمنالوقاية

المكتشفة.الدرنيةالعدوىمعظمأيزونيازيدعقاريمنع

الاختبارذويللناسالأيزونيازيدالأطباءيصفماوغالبا

كبارأوللأطفالأيضاالعقاريصفونوقد.الإيجابيالجلدي

كانواإذاخصوصاللخطر،المعرضينالاخرينأوالسن

يسمىلقاحاستخدموقد.بالدرنمصابإنسانمعيعيشون

عديدةأماكنفيجويرن(كالميت)باسيلسجي.سى.بي

فإنحالكلوعلى.الدرنمنللوقايةكمحاولةالعالممن

معينة.شعوببينخصوصادائمافعالآليساللقاح

فيعطمخفضإلىوالوقائيالعلاجيالجهدأدىوقد

الناميةالأمبينأما.المتقدمةالدولفيالدرنيةالحالاتعدد

الحصوليتملاحيثرئيسيةمشكلةيمثليزاللاالمرضفإن

ثلاثةنحوالدرنمنيموتوكان.بسهولةالدرنعقاقيرعلى

العالم.مستوىعلىعامكلفيالبشرمنملايين

بمليفنجسونردوادإو،ترود،الملكداء:أيضانظرا

لطب.ا،لبيطريا

تحتينموالذيالنباتساقمنالسميكالجزءالدرف

الدرنةتخزن.للدرنةمثالأفضلالبطاطستعد.الأرض

شبيهةصغيرةأوراقولها.للنبات-عادةالنشويات-الطعام

العيونهذهتنبتبالعيو!.تعرفصغيرةوبرأعمبالقشور

تتكونحتىالدرنةمنغذائهاعلىتتحصلجديدةنباتات

للدرنةآخرمثالأالرومىالقلقاسيعدوأوراقها.جذورها

عالية.غذائيةقيمةذووهو

البطاطس.؟القلقاس:أيضاانظر

بهاتغنى.الليبيةالمدنأجملمنوهىليبيةمدينةدرف

وكرممناخهاوطيببساتينها،وروعةلجمالهاالشعراء

منالكثيرخرجمنهاوالعلماء.العلممدينةوهيأهلها.

أهميتهاوتكمنوالأطباء.والمهندسينالجامعاتأساتذة
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مجموعةفيهادفنحيث،الصحابةمقبرةوجودفيالثقافية

المتوسطالبحرساحلعلىدرنةوتقع.الأوائلالصحابةمن

إلىدرنةواديويفصلهادلتا،شكلعلىسهلفي

بحواليليبيامدنثانيةبنغازيعنالمدينةوتبعد.قسمين

بحواليالمصريةالحدودعنتبعدأنهاكماكم،003

كم.003

والأراضىبالمياهغنيةمنطقةفيلموقعهاونتيجة

منذاستيطانهاتمفقدمناخها،واعتدالللزراعةالصالحة

زادت.دارنيسباسمتعرفكانتعندماالإغريقيالعهد

محمدالواليفيهااستقرعندماالتركيالعهدفيأهميتها

كمافيها.للمياهقناةوشقالكبير،مسجدهابنىالذيباي

الأمريكيةالحملةصدفيلدورهابمالتاريخفيصيتهاذاع

.أم308سنةفىليبياعلىوالبحريةالبرية

ليبيا.:أيضاانظر

بمناجمتشتهرإنجلترا،شرقىأطشمافيمقاطعةدرطم

تشتهركذأسك،درهاممدينةوقلعة،الحجريالفحم

الشرقية.الدراساتوبمركزدرهامبجامعة

أصلمقاطعة،والثقافىالإداريالمركزهىدرهاممدينة

مثل:المهمةالأخرىالمدنمنمجموعةبجانبهاوتوجد

أوكلاند،بيشوب،كونسيت،لحمتانلي،دارلنجتون

ثمانيإلىدرهاممقاطعةتنقسم.ستريتشيسترلي

ويسكنها2.كم2و435نحومساحتهاوتبلغمحافظات

نسمة.0.08958نحو

،م08عامنحوالرومانيوناحتلها.تاريخيةنبذة

الرومانيين،خروجوبعد.والطرقالقلاعفيهاوشيدوا

قليلةالماضيفيدرهامكانتالفايكئ.عليهااستولى

صناعةوإنشاءفيهاالفحماتعدينازدهارأدىوقد،السكان

خلالخاصة،الس!صانعددفىكبيرةزيادةإلى،السفن

التيالفترةتلكعشر،التاسعالقرنمنالثلاثينياتفترة

الصناعية.الثورةمراكزأحدالمقاطعةفيهاكانت

مثلالمهندسينكبارمنعددالمقاطعةفياشتهر

انظر:.ستيفنسونجورجالحديديةالسككمهندس

.ستيفنسون

طبيعية،أقاليمأربعةإلىالمقاطعةتقسيميمكن.السطح

درهامهضبة2-.الغربيةوالأوديةالجبال-ا:هي

التيز.سهل-4والتاين.الويرنهرمنخفضات3.الشرقية

ويمثلالتيز،ونهرالويرنهرهمارئيسياننهرانوهناك

للمقاطعة.الجنوبيةالحدودالأخير

الشهريالحرارةدرجةومتوسط،معتدلالمقاطعةمناخ

فإنهاسشويةالأمطارمتولممطأما.م551و3بينيتراوح

ملم.0521منوأكثرملم635منأقلجمأيتراوخ

ومزارع،مختلطةمزأرعالمقاطعةفيتوجدالاقتصاد.

المحصولاتمنعددفيهايزرعكذلك.الماشيةلتربية

والبطاطس.القمحخاصة

مدينةحولخاصة،المقاطعةفيالصناعاتبعضهناك

السككمعداتصناعةفىالعريقالتاريخذاتدارلنجتون

الحديدية.

المقاطعةفيالعمالةمجالاتأهمالفحمتعدينيمث!!

حيرة.الأالسنواتفىكثيراتدهورولكنه

الحديدية،للسككرئيسيخطالمقاطعةيخترق

يوجدبريطانيا.فيالسريعةالطرقأهممنواحدويعبرها

يوجدكما،دارلنجتونمدينةقربمحلىمطارالمقاطعةفي

سيهام.مدينةفيبحريميناءفيها

عدديبلغبإنجلترا.درهاممقاطعةفيمدينةدرطم

المدينة!ذهوتتمئ.نسمة.00085حواليسكانها

المقامفيصناعيةمدينةالمدينةوهذه.المحليبا!-ا

هذهفىبالزراعةأيضئااهتماميوجدولكن،الأول

والآلياف،البلاستيكيةالموادصناعةحلتوقد.المقاطعة

محلوالملابسوالأثاثوالنسيجوالغزلالصشاعية

يعتبرالسجاد.صناعةمثلالمحليةالتقليديةالصناعات

المدينةهذهفىالجعةوتعبئةوالطباعةبالهندسةالاشتغال

فيالتاريخيةالمبانىوتشتملأيضئا.الهامةالصناعاتمن

أيضابهاويوجد،وقلعةدرهامكاتدرائيةعلىدرهام

الشرقي.للفنمتحف

العربيةالدولعملاتانظر:.الإماراتيالدرهم

(.المتحدةالعرية)الإمارات

العربيةالدولعملاتان!:.المغربيالدرهم

الصردية(.)المملكة

الحيواناتأحافيرمنكبيرعدداسعمالدرهميات

أصدافها،منعليهاالتعرفويم!ش،الخليةوحيدة،البحرية

تكون،الداخلومنالمسط!.القرصشكلهايشبهالتى

.الصغيرةالحجراتمنلعددومنقس!ةملتفةصدفةكل

ولكن،سنتيمتراتعدةالدرهمياتمعظمعرضويبلغ

الصدفةذاتوالدرهمياتبكثير.أكبرمنهاالاخرالبعض

الخلية.وحيدةالحيواناتبنعملاقةتعدالكبيرة

العصورفيالبحرفيهائلةبأعدادالدرهمياتعاشت

منسميكةطبقةأصدافهاوصنعت،القديمةالجيولوجية

الأبيضالبحروفىآسيا،جنوبفيخصوصاالصخور،

صخورمثلبحجارةمصرأهراماتبنيتولقد.المتوسط

.كبيرةمحاجرمنأخذتالتيالدرهميالجيريالحجر
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م(.0591-4091)ريتشاردتشارلزدرو،

وجهوده،الدمبلازماحولبأبحاثهعرفأمريكيطبيب

يقئالأطباء،أندرواستطاع.الدمبنوكإنشاءفي

ساحاتفي-الدممنالسائلالجزء-البلازماباستخدام

عنعوضا،الطارئةالدمنقلوعمليات،الحربيةالعمليات

وتتميز.السابقفيالحالكانكماكله،الدماستخدام

كانحينفي،أطوللفترةتخزينها،بإمكانيةالبلازما

أجرىعندماالأسبوعتتجاوزلفترةالدمتخزينيصعب

،الدمعنالبلازماشميز،ذلكإلىبالإضافة.أبحاثهدرو

الختلفة.الدمويةالفصائلذويللأشخاصنقلهابإمكانية

-أم)939الثانيةالعالميةللحربالأولىالسنواتوفي

بنوكفىالدملتخزينعديدةبرامجدرونظمام(،459

حياةالبنوكهذهفيالمجموعةالبلازماأنقذتوقد.الدم

.الأشخاصملايين

مدرسةفيوتخرج،واشنطنالعاصمةفيدروولد

بكليةبعدهاليلتحقام،339عامالجامعيةالطيةماكجيل

أبحاثهمعظمأجرىوقد.ام359عامالجامعيةهوارد

عامىبينالفترةفيكولومبياجامعةفيالبلازماعلى

علىأشرفام،049عاموفي.ام49و.ام389

عامفيبريطانيا.إلىالبلازمالإرسالالأمريكيةالجهود

للصليببرنامحعلىأشرفمنأولدروكان،ام149

الامريكية.المسلحةللقواتالبلازماجمعهدفهالأحمر

أستاذاليعملالأحمرالصليبتركنفسهالعاموفي

ميداليةعلىدروحصلهوارد.جامعةفيللجراحة

رئيساتعيينهتمنفسهالعاموفيأم،449عامفيسبنجارن

مديراثمهوارد،لجامعةالتابع،فريدمانمستشفىلأطباء

.أم469عاملهطبيا

الشرقفيتربىكانتالكلابمنسلالةالدرواس

الدرواسأيضاعليهاويطلقبعيد.زمنمنذالأوسط

وقدإنجلترا،فيقرونمنذالدرواسويربى.الإنجليزي

بشعرالكلابمنالنوعهذاشميز..مق55عاممنذيكون

الخفيف.والبنيالرماديبينأوفضيأواللونمشمشي

غامقبنيبلونوأذنوأنففمالدرواسكلابولمعظم

يتراوحووزنهسمء7حواليالكلبويببارتفاعوألممود.

كجم.8وه75بين

واطضا!،طبقةتمثلكانتمجموعةادرودلون

عرفواالقدماء،أوروباسكانمنطائفةبينالمتعلمة

والتشريع،القضاء،وظائفإليهمتوكلوكانت.بالسلتيين

وفض،العقائديةالطقوستنظيميتولونوكانوا.والكهانة

وتوجيههم.الناسقيادةبمهمةويقومون،القانونيةالنزاعات

وطبقا.الدروديةبالعقيدةيدينونالدروديونكان

الالهة،منعددايعبدونكانواالعقيدةهذهلأحكام

البلوطوشجر(،طفيلي)نباتالهدالنباتأنويعتقدون

بعضأيضا،اعتقادهمفياستقروقد.المقدسةالكائناتمن

وفاةبعدوأنها،خالدةالروحأنتقولالتيالمزاعم

بذليقومونوكانوااخر.جسماتدخل،الشخص

.الغرضلنفسالإنسانذبحواوربما،قرابينالحيوانات

وبقاياالطيور،حركةيدرسونكانوا،بالمستقبلوللتنبؤ

الذين،الرومانحاولوقد.كقرابينالمذبوحةالحيوانات

،ام..و.مق003عامحوالىبينأوروباحكموا

الخامسالقرنينحتىبقيتأنهاإلاالدروديةعلىالقضاء

النصرانية.إلىالسلتيونتحولعندماالميلاديينوالسادس

السلتيينأحفادبدأالميلاديعشرالسالغالقرنوخلال

جماعاتتوجدواليوم.الدروديةبموروثاتهميهتمون

فيهيوشعائرطقوساتمارسوأيرلندابريطانيا،فيعديدة

هؤلاءويقيم.القديمةالدروديةوشعائرطقوساعتقادهم

والصيف،،الربيعفصولبدايةعندالدروديةالاحتفالات

مبنىفيالرئيسىالاحتفالويقاموالشتاء.،والخريف

مدينةمنبالقربتذكاريمبنىوهوستونهيئ!

يستخدمونه.كانواالدروديينأنيقاليانجلترا،ساسمبوري

تسمىوشمعريةموسيقيةمهرجاناتتقامويلزوفي

الدرودية.الطقوسعلىتشتملآيستدفودس

مدينةفى،دروريشارعيربط.شارع،دروري

المسرحمعالمهوأشهروألدوشم!،هولبورنهايبين،لندن

.دروريشارعمسرحاسمعادةعليهيطلقالذي،الملكي

هذا.كاثرينشارع،للمسرحالحاليالمبنىويواجه

المكانفينفسهالاسميحملالذيالرابعالمبنىهوالمبنى

توماسيدعلى،مرةلأولالمسرحبنيفقد.نفسه

عامفي،الثانىتشارلزالملكمنبتفويضكيليجرو،

بناءرنكريستوفرالسيرأعادأم،674عاموفي.ام662

جددام،775عاموفي.لحريقتعرضأنبعد،المسرح

هذاهدم.جاريكديفيدللممثلالمسرحتشييدادمروبرت

الجديدالمبنىأنبيد،بناؤهأعيدثم،أم197عامفيالمبنى

مرةالمسرحبناءأعيدوقد.ام908عامفيلحريقتعرض

منهالداخليالجزءظلالذي،وايتبنيامينيدعلىأخرى

.اليومحتىباقيا

الممثلين،مشاهيرمنبالعديدالمسرحهذااسمارتبط

والسيركين،وإدموند،جاريكوديفيدسبر،كولىمنهم

منأشهرومن.تريوألنسيدونز،وسارة،إيرفنجهنري

الكتابومن،شريدانريتشارد،المديرينمنعليهتعاقبوا

.درايدنجونالمسرحيين
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فى،عليهقدمتالتىالمسرحيةالأعمالأشهرومن

تمالتيالجميلةسيدتيالموسيقيةالمسرحيةالأخيرةالسنوات

عرضا.2281منهاوقدم،أم589عامفيافتتاحها

أفرادهابينيجمع،الشامبلادفىإسلاميةطائفةالدرور

لمامامةالدروزيؤمن.للطائفةالشديدوالولاءالارتباطقوة

منكبيربقدرمعتقداتهمويحيطون،اللهبأمرالحاكم

الأخرىوالدياناتالمذاهبأهلعلىليس،السرية

يلملاحيث،منهمالعامةعلىحتىولكنفحمسب،

علىيطلقالذينأئمتهمبعضإلامعتقداتهمبتفاصيل

بالتحوليقبلونلاوهم.العقلشيخاسمممنهمالواحد

الأديانمنأوأخرىديانةأوطائفةإلىطائفتهمعنسواء

الاحتفاظفىنجحواوقد.إليهمالأخرىوالطوائف

منطهقةفى،عامألفمنلاكثرامتدتلفترةبكيانهم

.الصراعاتأعنفشهدت

الشيعة.انظر:.التقيةبمبدأأسشيعةامثلالدروزيؤمن

منالوفاةبعدانتقالهاأي،الأرواحتناشخبمبدأيؤمنونكما

آخر.إلىإنسان

111تبلغرسائلمجموعةمنعقائدهمويست!دون

رمائ!!وهي،الحكمةرسائلاسمعليهاأطلقوارسالة

بعقيدةعقيدتهمارتبطتوقد.أئمتهمإلىمنسوبة

.العبيديعصرهافىالإسماعيلية

الخليفةعهدفيعليبنحمزةالفرقةأس!وقد

بنمحمدإلىوينسبون،اللهبأمرالحاكمالفاطمي

الموحدين.اسمأنفسهمعلىويطلقون،الدرزيإسماعيل

سوريافىالجنوبيةالمرتفعاتفىالانالدروزوينتشر

ألف.بمائتيالمنطقةهذهفيعددهمويقدرالدروز(،)جبل

يقطخهالدروز()جبللبنانفيحاصاجبلالهمأنكما

السويداءمدنهمأشهرومن.أيضاألفالمائتيقرابة

وتسكن.وبعقلينوالشويفاتوعبيةوشهباوصلخد

وطبريةالكرملجبلعندالمحتلةفلسطينفيمنهممجموعة

ألفا.ثلاثينبحواليفيهاعددهمويقدروصفد

1888أهـ،404-013)6عزةمحملى،دروزه

فلسطني.ومؤرخأديبدروزةعزةمحمدأم(.849-

فلسطينمدارسفيدرس.بفلسطيننابلسمدينةفيولد

العامةالإسلاميةالأوقافمديرمنهاكثيرةوظائفوتقلد

فيالوطنيةالحركةفيمشاركاتلهوكانت،فلسطينفي

فانصرفاهـ،352عامبعدسمعهفقدوقد،فلسطين

فيكتاباخمسينمنأكثردروزهترك.والتأليفللقراءة

ومنها،والتاريخيةالقرآنيةالدراساتعليهاتغلبشتىعلوم

القوميةوأصولالعربيةالحركةتاريخفىكتبسلسلة

تاريخكتبأهممنمؤلفاتهوتعد.العربيةوالوحدةالعربية

العربية.القومية

للقرآنكاملتفسيروهوالحديثالتفسيركتابله

فىفيهيجددأنصاحبهحاولجزءا،عحشراثخيفيال!صيم

.كثيرةمحظوراتفيفوقعالتفسيرطرائق

دمشق.فيدروزهتوفى

أكم59طولهيبلغبأستراليا،تسمانيافينهردرولت

العواصفبخليجوانتهاءكليرسانتبحيرةمنابتداء

ومنالنهر.مصبعندهوبارتمدينةوتقعباي(.)امشورم

كلايد،أوز،:درونتنهرفيتصمبالتيالروافدأهم

شسديددرونتنهرفيهيجريالذيوالوادي.وستيكس

والكمثرىوالتفاحالدينارحشيشة،فيهويزرع.الخصوبة

وصيد،أخشابهمنأيضاالواديأهميةتنبعكماوالبطاطا.

القوىمحطاتوتعمل.الألبانومنتجاتالأسماك

النهرمصبيشكلكماوتنجاتينا،تراليا،فيال!ربائية

.هوبارتمدينةعندالمياهعمية!ممتازاميناء

فيالمحليالحكمذاتالمقاطعاتإحدىدرونئسايلى

نسمة.008.84سكانهاعدديبلغبإنجلترا.درهاممنطقة

والصناعات.الصناعيتانوستانليكونعستمدينتاوبها

الحديدوإنتاج،الحجريالفحماستخراجهيالرئيسية

السبعينياتأثناءتراجعمنأصابهامماالرغمعلىوالفولاذ،

قلعةموقععلىلانعثسشربلدةوتقوم.العشرينالقرنمن

.لونجوفيكومالمممهارومانية

وأا!دتسولتعنيالأصلفارسيةكدمةالدرويش

الدراويمشيعيعقالزاهد.تعنيالصوفيةوعندالشحاذ.

باسمبعضهمويعرفوملبسهممأكلهمفيتقشفحياة

إيقاععلىيرقصونكالدوامةيدورونلأنهمالمدومين

يزعمكما.الصوفيةتنظمهاالتيالذكرحلقاتفىالطبول

يزعمونماوكثيرا،قداسةذووالدراويشأنالناسبعض

علىقدرتهميزعمونأو،الكراماتعملعلىقادرونأنهم

،الإسلامأهلعليهماهوهذاوليس.بالمستقبلالتنبؤ

.النساكأوالفقراءأحياناالدراويقويسمى

رويش.دسيدان!:.سيلى،رويشد

رويش.دمحمود:نظرا0محمود،رويش!د

الشمالية.أيرلندافىالمحليالحكممقاطعاتإحدىدري

مدينةحولوتتركز.نسمة72149.سكانهاعدديبلغ

أيرلندافيالمدنأكبروثاني،بحريميناءوهي.لندندري
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الرسمياسمهاكانأم،849سنةوحتى.الشمالية

القمصان:دريمصنوعاتومن.لندندري

وتصنيعمصائللهندسمةفيهاأنكما،والإلكترونيات

منطقةدريفيأقيمتأم،839عاموفي.الأغذية

الحكومة.رعايةتحتتجاريةمشروعات

أحدعندتلعلىدرياسمهامدينةنمتوقد

أيرلنديةكلمةمندريكلمةوتأتي.فويلنهرمنحنيات

لإقليمالاستيطانيالاستعماروأثناء.البلوطخشبمعناها

وأطلق،لندنبلديةإلىالمدينةسلمت،أم613عامألستر

.لندندرياسمعليها

والشمالية.القطبيةالمناطقفيبرياينمونباتالدرياس

وأزهار.الغربيةالشماليةكندالمقاطعاتالنباتىالشعاروهو

أصفرولونها،الفنجانيشبهوشسكلهاالحجمصغيرةالنبات

آسيافيالجبليةوالمنحدراتالمرتفعاتفيوتنمو،أبيضأو

الشمالية.وأمريكاوأوروبا

تعيشادتيالماءطيورمننوينعلىيطدقاسمالدردجلأ

الدريجةطائرويتوالد.الشمالىالأرضيةالكرةنصففي

بالقطبالتندرةمنطقةمنالجافةالصخريةالأماكنفى

الطائروجهلونيكونالصيففصلوأثناء.الشمالي

تصبحالسفليةأجزاءهلكنقرميديا.أحمرالسفليةوأجزائه

مثلالبعيدةالساحليةالمناطقفيالشتاءفصلفىبيضاء

الأسرابلونيتغيرالطرانأثناءوفيونيوزيلندا.أستراليا

فىالطورتلتفحيثالأبيفوالداكناللونينمابين

ثمالبيضاء،السفليةأجزائهاعنكاشفةمحكمةتشكيلات

فيهاتلتمسالتيالأرضوعلى.الداكنةالعلويةأجزائهاعن

الحركةسمريعيصئالطائرالشتاء،فصلخلالغذاءها

والحشراتالمائيةالقشرياتعنبحثاالشاطئطولعلى

.والديدانوالرخويات

سيبرياشرقيشمالفيالكبرىالدريجةوتتوالد

وأستراليا.والهندالصينفيالشتاءوتمضي

م(.339-838هـ،32-أ)223دريلىابن

فيولد.الأزديدريدبنالحسنبنمحمدأبوبكر

انتقلثمعلمائها،علىوقرأفيها،وتعلمونشأ،البصرة

بعدهاعادمشة،21فيهاوأقام.عمانإلىالزنجظهورعند

نالنيسابوروفي.خراسانإلىرحلثم،البصرةإلى

عهدالذيميكالبنمحمدبنعبداللهواليهاعندحظوة

الولاية،إسماعيلتقلدوعندما.إسماعيلابنهتأديبإليه

بالعلم،لاشتغالهجدامواتيةظروفدريدلابنتوافرت

المشهورةالمقصورةالقصيدةالوقتذلكفيفصنف

.للقصيدةأصلاوضعهالذيالجمهرةالواسعومعجمه

رأيه،عنفارسكتبتصدروكانت،الديوانوتقلد

(م029هـ،)803عاموفى.توقيعهبعدإلأأمرولاينفذ

الذيالمقتدرالخليفةقاصدابغدادإلىدريدابنانتقل

معاشا.عليهأجرى

القرنفىالبصرةمدرسةروادأهممندريدابنيعد

حاتمأبىعلىدرسوقد،الميلاديالتاسعالهجريالثالث

أبوسعيدعليهوتتلمذ.والتوزيوالرياشىالسجستاني

خالويه.وابنالأصفهانيالفرجوأبووالمرزبانيالسيرافي

وبالأنساببهامقدماأكابرها،منوكان،اللغةفينبغوقد

مكثرأ.شاعراوكانوالأشعار،

أهمهامؤلفا،91الفهرستصاحبلهذكر

أحرفعلىمرتبمعجموهو،اللغةفيالجمهرة

للخليل،العينكتابتقسيماتحسبقسمهالهجاء،

الرباعيفملحقفالرباعيالثلاثىثمبالثنائىفبدأ

الألفاظوجمعوملحقاتهما.والسداسيفالخماسي

الألفاظتلكمنطائفةكلورتبمفرد،بابفيالنادرة

أولعندومقلوباتهبالجذريأتيأي،الخليلأبجديةعلى

اتبعهالذي،الصوتيالكلماتترتيباعتبرلكنه،لهورود

وكتاب.الهجائيالترتيبإلىعنهفعدلمتعبا،الخليل

مرتبةوأعلامهاالعربيةالقبائلأسماءوفيه،الاشتقاق

منالأسماءتلكاشتقاقاتفيهومبينامعجميا،ترتيبا

اللغوية.الأصول

دريدم(.962-؟هـ،8-)؟الصمةبندريد

بكربنمعاويةبنالحارثبنمعاويةبنالصمةابن

أختمعديكرببنتريحانةوأمه.هوازنمن،الجشمي

الشعراءمنوهوالمشهور،الشاعرمعديكرببنعمرو

يسلم.لمأنهإلاالخضرمين

سقطتحتىكبرالذيوهوأدرد،تصغيرودريد

عندماقصتهالأدبكتبوتذكردرداء.والأنثى،أسنانه

خبرفيوذلكسنهلكبرفردته،الشاعرةالخنساءخطب

ومعاوية.صخرلأخويهاصديقادريدكانإذ،طويل

مظفرا،وقائدهموفارسهمجشمبنيسيددريدكان

فيأخفقماكزوةمائةنحوغزا.وحزموعقلرأيذا

مظاهراحنينيومقومهمعوخرجمنها،واحدة

واهناشيخاذاكإذوكان.للمسلمينومعادياللمشركين

أخرجهولكن،قتالأولحربفيهود!فضل،عيقد

فقال،برأيهينتصحوافلمرأيهمنليقتبسوامعهمقومه

المشهور:بيته

اللوىبمنعرجنصحيمنحتهم

الغدضحىإلاالنمبحيستبينوافلم
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غوتإنغزيةمنإلاأناوهل

أرشدغزيةترشدوانغويت

بنعمروخالهقال.شركهعلىيومئذفقتل

عليها،ماخفتالعربأحياءبظعينةلوطفت:معديكرب

شدادبنعنترةبالعبدين؟يعنىوحريها.عبديهاألقمالم

بنوربيعةالصمةبندريدوبالحرينبم،السلكةبنوالسليك

العبسى.عنترةانظر:.مكدم

شاعرا،مالكوأخوهشاعرا،دريدأبوالصمةكان

تدعىبنتولهشاعرا،كانلمملمة،لهيقالابنولدريد

جياد.مراثفيهولها،شاعرةوهي،عمرة

بعضفيوهو،الفرسانفحولمن:الأصمعيعنهقال

سهلوشعره،يغلبهوكاد،الذبيانيالنابغةمنأشعرشعره

تحكيكفضلدوناسفسيةأبالخطراتمايكونأشبهقريب

وطبعمنهالباقىوجمع،شعرهأكثرضاعوقدوتنقئما

العربي؟انظر:.الجشمىالصمةبندريدديواناسمتحت

الشعر.بمالأدب

بطضا.(م5391-9581)لفردأ،ريموسد

الأوساطفيحاداجدلآأثارالفرلسىالجي!قفييهودي

متهماأم،498أكتوبر15فيعليهالقبضألقي.الفرنسية

نفسه،العاممنديسمبروفي.لصالإلألمانبالتجسس

بفصلهحكماوأصدرتبالتهمةيةعس!محكمةأدانته

.الحياةمدىوسجنه،الجيشمن

عاموفى.براءتهعلىيصردريفوسظلالمحاكمةطوال

وثائقأغرنسيةاالأركانهيئةأعضاءأحدوجد،ام698

منبأمر،الموضوععنتخلىولكنه،دريفوسببراءةأقنعتهم

العامالرأيإلىاتجهواوأصدقاءهعائلتهأنإلارؤسعائه

يجندواأنواسعتطاعوا.المحاكمةبإعادةللمطالبةيستنهضونه

فىفرنسافيوال!دبالفلاصعالمامنمرموقةشخصيات

وأناتولبرو!ستومرسيلزولاأميلأمثالمنالوقتذلك

محاكمةإعادةلتأييدهيرولوسيانبلوموليونفرانس

ونشرتهتوقيعهمحملبياناهؤلاءأصدروقد.دريفوس

فيالفرنسيةلوروجريدة

!!بعنوانأم8!8يناير41

حمصهذهوتعتبر.المثقفينبيان

بر+المرجعيةفرنسافىالحادثة

!-والسياسيةالتاريخية

س!ء،المثقفينلمقوأ!ةوالف!صية

كوامعتعملاللفظهذاأنذلك

عبارةفيكاسممرةلأول

أشيرالذي"!المثقفينلم!بيان

دريفولرألفرد.أميلزولا،ان!:.إليه

،أم998عام،أخرىمحاكمةأمامدريفوسمثل

لمدةبالسجنعليهوحكمتأخرىمرةالمحكمةوأدانته

بعدهاعنهأفرج.فقطأيامعدةمنهاقضى،سنواتعشر

لوبيه.إميلالرئيسمنبعفو

مقدمرتبةإلىدريفوسترقيةتمت،ام819عاموفي

أندلعتوعندما.الشرفوسامومنح،الفرنسيالجيمتهىفي

الدفاعيةالحصونلأحدقائداكان،الأولىالعالميةالحرب

بارلس.لمدينة

،الناسمنكثيربينجدلمثار،دريفوسقضيةتزاللا

قسمتوقد.صهيونيةخيوطوراءهاإنيقولمنومنهم

عشرلمدةعنيفعداءعلىظلافريقينإلىفرنسامحاكمته

كان،براءتهوالاشتراكيونالجمهوريونرأيفبينما،سنوات

ئقاوظوفقإدافيرونوالكاثوليكوالعسكريونالملكيون

ششارتزكوينالرائدإلىدريفوسبعثهاالتيالفرنسيةالسرية

بباريس.الألمانيالعسكريالملحق

كثرادكنهالشرقيةالنباتاتمننباتالدريدلآ

نباتويسمى،المنزليةالنباتاتمنبوصفهمايستمبت

كلتحتينمولأنهالمسبوكالحديدنباتالدريقة

تكونوقد،ولامعةطويلةعديدةأوراقوله،الظروف

وأالأبيف،باللونمخططةتكونأوحضراءكلهاالورقة

أسفلها،فيأزهاراالدريقةوتحملالأصفر.باللونمرقطة

البنفسجي.اللونمنمسحةبهبنيالونهاويكون

ويمكن،المنزليةالنباتاتم!بوصفهواسعبشكليررعنباتالدريقة

آسيا.إلىأصلهيرجع.الأحوالمحتلففييسموأد
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صناعة)بداياتالنفطان!:لوئتاين.إدولندرلك،

(.الزيت

أم(.695-؟اء04)درالسيسالسير،دريك

حوليبحرإنجليزيأولويعد،عسكريوقائدقرصان

وهم-الأسبانضدالبحريةحروبهساعدتوقد.العالم

قوةتصبحأنعلىإنجلترا-الرئيسيونالإنجليزمنافسو

رئيسية.بحرية

يطوفونكانواالذينالبحرقباطنةأشهردريككان

فيوعاش،الأولىإليزأبيثالملكةحكمخلالالمحيطات

كانالذينالقراصنةأشهرمنوأصبح،القرصنةعهدأوج

الوقت.ذلكفيجانبهميخشى

لمجمتعكانلكنه،رسميتعليمأيدريكلمجلقلم

مقدأماكانالحروبوفى.بنفسهالكبيرةوالثقةبالطموح

.الأحيانبعضفيالفؤادوقاسيوسريعا

وانتقلتبإنجلترا،ديفونفيبليموثقربدريكولد

فيبحريميناءوهيروتشستر،إلىأم954عامعائلته

ونشا،القريبةالسفنأحواضفيقساوالدهوأصبح.كنت

.والبحارةالسفنبينالغلام

بينماإذ،ام595عامدريكبهاقامرحلةاخركانت

فيجثتهملاحوهوألقىبالزحار،ماتبالثروةعائداكان

البحر.

)الط!(.المسدمينوالعربعندالعدومانظر:الدسلكار.

م(.771-؟هـ،أ54-؟)هشامالدستوائي،

القماشبتجارةيعملكانسنبر.اللهعبدأبيبنهشام

حجة،حافظالأهواز،فىبليدةدمستوا،منيجلبالذي

معوكان،الحديثفىالمؤمنينبأميرلقب.صادقإمام

ولالنالاكفافاالحديثهذأمنننجوليتنا:يقولذلك

الموطأ.إلاكلهاالدواوينفيحديثه:الذهبىقالعلينا.

عديهاالمتفقالأساسيةتو!إلمبادئوثيقةالدسثور

وأنديةوطنيةحكوماتبينتتراوحالتيالرسميةللمنظمات

إلىبالإضافةالمنظمةوأهدافقوامالدمشورويحدد،خاصة

عناصرهافعالياتيصفكماأعضائها،أومواطنيهاحقوق

العمل.فيبقائهاومدةاختيارهاوكيفيةالعاملة

الفلسفةفيالدستوريةالحكوماتمبادئبنيت

يمثلأعلىقانونبوجودالاعتقادعلىغالباأخربيةاالسياسية

مقاماأرفعوهىوالعدلللحقالعالميةالمبادئمنمجموعة

فىالدستورومهمة.المفصلاليوميالقانونمن

الحكامفيهمالجمئبهاوضعهيالحديثةالديمقراطيات

.القانونطائلةتخط

مدونة.غيرأومدونةالدولةدساتيرتكونأنويمكن

تقاليدمنيتألففهو،مدونغيرالبريطانىفالدستور

وقد.والمحاكموالبرلمانالملكيةبسلطاتتتعلقوعادأت

وثائقمنالبريطانىالدستورمنعديدةأجزاءاخذت

الدستورولكن.العظمىالوثيقةأوكالماجناكرتامسجلة

قبلمنتعديلهويمكنواحدةوثيقةفيقطيكتبلمنفسه

.البرلمان

ألغىوقدبها،خاصةدساتيرالعربيةالدوللمعظم

فيصدردممتورأولوكانمرارابمعدلهأودستورهبعضها

تونسفيالثانىبايمحمدأصدرهالذيهوالعربيةالدول

فيالعاليالباببهأمرالذيالدمشوروتلاهأم،857عام

السعوديةالعربيةالمملكةوفى،ام882فبراير7فيمصر

وعدلأم269آغسطعي!92فيللحكمنظامأولصدر

فيام269عامدستورأولصدرلبنانوفيبعد.فيما

دساتيرهاأولصدرالأردنوفي،الفرنسيالانتدابعهد

لشرقالأساسيالقانونيسىوكان،أم289عام

الانتدابظلفيسوريافيدممتورأولوصدر،الأردن

دولةدستوروس!أم039عاموذلكأيضاالفرنسي

وأقرتهاستقلالهاعقبليبيافيدستورأولوصدرسوريا،

.أم519أكتوبر7فىالوطنيةالجمعية

وأديمقراطيةغيرحكوماتالانالدولمنالعديدلدى

العصبةمنبأمرالدستورتغييريمكنحيث،عسكرية

أكثرللأهدافبيانهوكهذهدولفيوالدستور.الحاكمة

.السلطاتيحددبيانمنه

يأمدونةغيرالديمقراطيةالدولأغلبفيوالدساتير

فالعادات،الفعالالوحيدالعنصرليعستالرسميةالوثيقةأن

الختلفةالحكوميةالمؤسساتقبلمنالدستورتفسيروكيفية

وعلى.الأحيانبعضفىهيمنةوأكثرالأهميةبنفسهما

فإنهمكتوبا،دستوراالمتحدةالولاياتلدىأنمنالرغم

أنالشرعيةالمراجعةتدعىسلطةتحتللمحاكميمكن

مناقضةاعتبرتإذاللحكومةدستوريةغيرقراراتتعلن

للدستور.الأساسىللقانون

غيرأيشرعيةغيرهامةقوانينالدولمعظموتملك

وإذا،المحكمةتفسيراتأوالمكتوبالد!شورمنمستمدة

نظاممنأساسياجزءاالشرعيةغيرالقوانينهذهكانت

الواسعبالمعنىالدستورمنجزءاتعدفهي،الحكم

للكلمة.

)العاداتالتقاليدعلىمثلاالأسترالىالنظامويعتمد

الحاكمأنعلىالدستوروينصللدستور.بالإضافة(المألوفة

التقاليدولكن،البرلمانمنالوزراءينتقيأنيجبالعام

فيالأغلبيةلحزبمؤيدينالختارونيكونأنتقتضيفقط

السلطةالعامالحاكمالقانونويعو.النوابمجلس
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عنالاستغناءإلىبالإضافةالبرلمانفيعضوأيلاختيار

خدماتهم.

الحكومة.بمالحقوقبيانأيضا:انظر

)الف(.المسدمينوالعربعندالعدومان!:.الدستور

الأقرباذين.:انظر.الأدويةدستور

يفايرمنالأولفياعلنتوثيقةالأسدراليادستور

لتشكلالمنفصلةالمستعمرأتاتحدتعندماام109عام

الأسترالى.الفيدراليالاتحادانظر:.أستراليادولة

أالفيدراالبرلمانسلطاتالدستوريحددالدستور.

بوصفهعامأحاكمايعينالذي-البريطانىالعاهلأي-

ومجلسالنوابمجلسسلطاتأيضايحددله،ممثلا

أعضائهما.لانتخابالقواعدويعلنالشيوخ

،كالدفاعالمعسؤولية،منمعينةمجالاتالدستورويمنح

بأعمالالقيامالولاياتعلىويحظر.الاتحاديللبرلمان

عملاتهاإصدارأو،الجمركيةالرسومفرضمثلمعينة

أجةالماالمواردعلىشروطاالدمشوروشضمن.الخاصة

ويفح.وقضاتهااحليااالمحكمةسلطاتويحدد.والتجارة

وإجراءجديدةولاياتإنشاءتحكمالتىالقواعدالدستور

حكومة.أستراليا،انظر:.ذأتهالدستورعلىتعديلات

علىالمشكلاتهذهبرزت.الدستوريةالمشكلات

الأسترالىالحكمنظاملأدأسا؟أسترأفيالسياسيالمسرح

مجلسحكومةعلىالقائم،البريطانيالأسلوبج!!ن

بتوزيعالقائلةالأمريكيةوالفكرة،الصلاحيةذاتالوزراء

.والولاياتالاتحاديةالحكومةبينالسلطات

التشريعيةالهيئةبينالعلاقةفيالبريطانيالأسلوبويظهر

الذينوالوزراء،العامالحاكم،التنفيذيةوالسلطة()البرلمان

الائتلافأوالحزبإلىينتمىالذيالبرلمانفيأعضاءهم

.النوابمجلسفيالأغلبيةلهالذي(أحزاب)مجموعة

بأيديالنوابمجلسأغلبيةفيهاكانتأوقاتمرتوقد

محلصعلىيسيطرآخرحزبكانحينفىواحد،حزب

.الشيوخ

السببولهذا.الولاياتبحمايةالدستورواضعواهتمولقد

الممثلينمننفسهالعددولايةلكليكونأنينبغيأنهقرروا

سلطةالشيوخمجلسأعطواكذلك.الشيوخمجلسفي

قبلمنعليهوالمعروضةالمقترحةالقوانينورفضتغيير

.النوابمجلس

مواطنيحقوقتعرضوثيقةالأيرلئديالدسدور

أقروقدحكومتها.شمكلوتصف،الأيرلنديةالجمهورية

ا!عتفتاءفيإقرارهتمالذيالدسمتورالأيرلنديالبرلمان

ديسمبر92فيبهالعملوجرى،أم379عاماجري

إلىالرجوعبعدإلاالدستورتعديليمكنولاام379

.عاماستفتاءفيالشعب

بأنهالدستوريشملهالذيالوطنيالإقليمويوصف

إلا،الإقليميةومياههالهاالتابعةوالجزرأيرلنداجزيرةكل

مستقلكيانأنهعلىيسفبفهمهالدممتورمنطوقأن

بذاته.قائم

دولةأيرلنداأنالدممتوريعلن.المواطنينح!وق

منمستمدةالحكومةسلطاتوأنمستقلةديمقراطية

وكلحكومتهمانتخابفىالحقوللمواطنين.الشع!

التمتعفيالحقولهمالقانونأماممتساوونالمواطنير

لكلالحكومةوتضمن،الشخصيةوالحرياتبالحقوق

ذكرادينهشعائرممارسةفىوالحقالاعتقادحريةمواطن

والقانونالعامةللأخلاقالخضوعمعأنثىأمكان

.والنظام

للرومانيةبالو!إلخاصأصلاالدستوراعترفوقد

بالأدياناعترفكما،الأغلبيةدينبوصفهاالكاثوليكية

للدستورتعديلاأنإلا،آنذاكأيرلندافيالموجودةالأخرى

العباراتكلحذفشأنهمنكان،أم729عامأجري

التعديلهذاأنهىوقد.محددةكناشإلىتشيرالتى

الدولةوتعترف،الكاثوليكيةللرومانيةالحاصالوضع

حمايةوتتولىللمجتمعالأساسيةالوحدةأنهاعلىبالأسرة

.الزواجرابطةبحلالسماحبعدمالأسريةالحياة

تربيةعلىالعملفيالآباءبحقوقالدولةوتعترف

مجانيالدولةتنظمهالذيالابتدائيوالتعليم.أطفالهم

.اللأطفاللكل

هوالذيالجمهوريةرئيسيشخب.الحكومةشكل

.سنواتسبعلمدةالمباشرالاقتراعبطرلقالدولةرئيمم!

نأ،الحكومةمشورةعلىبناء،الجمهوريةلرئيسويمكن

منيطلبأنيمكنهكماحلهأوالبرلمانلانعقاديدعو

أمللدستورمطابقاماتشريعكانإذاماتقريرالعلياالمح!صمة

منأويريكتاسيسمىالذيالبرلمانويتألف.لهمخالفا

النوابمجلسوهوإيريانالدايل:ومجلسينالرثيس

رئيسعلىويطلقون.الشيوخمجلسوهوإيريانوالسياد

تاويزيك.اسمالحكومة

.أويريكتاس:أيضانظرا

تمبلواحدةوثيقةفيشقرردماليرلطاليالدستور

وأحكامبرلمانيةوقوانيندستوريةمعلطاتمنتجميعه

علياسلطةالبرلمانيكونأنالممكنومن.وأعرافقضائية

نصأييغيرأنأيضايمكنالذيالقانونخلالمن

يمكنلاأشياءهناكالتقاليدخلالمنولكن.دستوري
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شمالمواطنينفإن:المثالسبيلوعلىتغييرها،للبرلمان

)إحضارالقضائيالأمرخلالمنالسجنمنحمايتهبم

يرجعوالذي(التحقيقأوللمحاكمةالموقوفاوالمحبوس

الحقوقبيانيحد.الميلاديعشرالثالثالقرنإليتاريخه

صالحفيالملكسلطةمنأم968عامصدرالذي

،البرلمانخلالمنإلاالضرائبتحصيليمنعكما،البرلمان

وراثةوقانون،العاملبالجي!شالاحتفاظمنالملكويمنع

سيطرةمنأحرارالقضاةبأنيؤكدأم(107)عامالعرش

للبروتستانت.البريطانيالعرشميراثيحددكما،الملك

تعداديقدربألمانيا،وصناعيةتحاريةمدينةدسلدور!

نهرعلىالمدينةهذهوتقع،نسمة686561.بسكانها

الجميلةالمبانيمنالكثيرالمدينةفيوتوجد.الراين

المدينةوتشتهرالأزياء.ومحلاتوالحدائقوالمتنزهات

الثالثالقرنفيشيدتالتيلامبيرتوس،سانتبكنيسة

بقاعةأيضاتشتهركما،القوطيالطرازعلىالميلاديعشر

.الميلاديعشرالسادسالقرنإلىتاريخهايرجعضخمة

وكلية،للفنونمشهورةأكاديميةبالمدينةويوجد

منكبيرقدرعلىضخمميناءبهايوجدكما،للطب

بالمدينةوتوجد.السياحةوحركةالسفنمنلكلالأهمية

مصانعأيضابهاوتوجد،التجارةبهاوتزدهرضخمةبنوك

والفولاذ.والحديدالكيميائيةللمواد

.(-م8391،هـ-ا753)روقفا،قربسوللىا

وأستاذإسلامىمفكر.الدسوقىحسنأحمدفاروق

شهادةعلىحصل.بالإسكندريةولدمصريجامعي

الدراساتقسممن،ام959عامالادابليسانس

فيماجستيرعلىثم،الإسكندريةبجامعةالفلسفية

داركليةمنالإسلاميةالعلومفىدكتوراهعلىثم،الاداب

عامالأولىالشرفمرتبةمعالقاهرةجامعةالعلوم

-ام)959ونفسيااجتماعئاإخصائياعمل.م7891

بجامعةالإسلاميةالثقافةبقسممحاضراثمأم(،749

-1)749سعودالملك

أستاذاثمبم(،ا789

نفسه.القسمفيمساعدا

الدراساتفىكتاباتهتميزت

باستيعابالإسلامية

والأدلةبالدعمالموضوع

الكتابمنالمقنعةالكافية

الاستنتاجوسلامةوالسنة

سهولةمعالفكرواستقامة

الدسوقيأحمدفاروقمن.ووضوحهالأسلوب

ثلاثة،الإسلامفيوالقدرالقضاء:المنشورةمؤدفاته

بينوالثاني،والسنةالكريمالقرآنفيالأولأجزأء:

الحضارةفيالمتفلسفةعنوالثالث،والمتكلمينالسلف

استخلاف،الإسلاميةالعقيدةفيمحاضرات؟الإسلامية

المجتمعمقومات،والشيطانالإنسان،الأرضفيالإنسان

المسلم.

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام859اهـ،504عام

-؟أهـ،23.-؟)أحمدبنمحمد،الدسوقي

منمالكيفقيهالدسوقيأحمدبنمحمدأم(.481

القرآنحفظبمصر،دسوقأهلمن،والفقهاللغةعلماء

الصعيديعليالشيخيدعلىدرس،بالقاهرةوتعلم

المحققين.منوكانبالأزهردرسالدردير.والشيخ

مختصرعلىالكبيرالشرحعلىحالثيةمصنفاتهمن

حاشية،المالكيةعندالتداولمشهورةوهيالفقهفىخليل

العقائدفىالبراهينأملمقدمتهالسنوسيشرحعلى

.البردةعلىالمحلىالجلالشرحعلىوحاشية

الجسم،طويلكدبالدشهندكدب.كلبالدشهئد،

وتعنيالغرير،لصيدتدريبهيتم،الأصلألمانىالقوائمقصير

الغرير.صيدكلبايلألمانيةاللغةفيالدشهندكلمة

وأذنانمستدقوخطم،الشكلمخروطىرأسوللدشهند

ما.حدإلىمقوستانأماميتانقائمتانولهمتدليتانطويلتان

،الصفرةإلىمائلأسمرأوأسودعادةالطيعيولونه

وأمنقطاأورمادياأوأصفرأوأحمريكونقدولكنه

بشعرهاالدشهندكلابمنكثيرةأنواعوتتميزمخططا.

لهنوعالدشهند:مناخراننوعانويوجد.الناعمالقصير

وخشن.،كثسلكيشعرلهوآخر،ناعمطويلشعر

أليفاوحيوانا،للحراسةجيداكلباالدشهندويستخدم

رائغا.

منمجموعةالاجتماعيةالمساواةدعاة

القرنأواسطفيظهرواإنجلترا،فيالسياسيينالراديكاليين

جميعأنعلىدعوتهموقامت.الميلاديعشرالسابع

الحكوميةالسياسةوضعفيالمشاركةحقلهمالناس

عيشه،فيالناسأفقربأنالتأكيدعلىحرصواولقدللبلاد.

فىحقمنوأعظمهمالناسلأغنىمامثلالحقيقةفيله

إنجلترافىنمت،ديمقراطيةأفكارعنعبروالقد.التصويت

الميلاديين.عشروالتاسععشرالثامنالقرنينخلالوأمريكا

بينالقويالتأييدعلىالاجتماعيةالمساواةدعاةا!شحوذ

القوةوهددوا،التجارةوعمالوالحرفيين،المزارعينصغار
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ال!ضيركانولقد.الأرستقراطي!!الأراضيلملاكالسيا!مية

عامالإنجليزيةالأهليةالحربفيقاتلواأ!ذيناالجنودمن

الح!صمةأنوجدواأنهمغير.الدعاةأولئكمن،أم046

التيالمطلقةالم!جمةمثلأرستقراطيةالجديدةالبرلمانية

الاجتماعيةالمساواةدعاةنفوذضعف!وقدهذاامعتبدلتها.

.أم946عامبعد

والحسورالمبانيأضدعيميستخدمعمودادعكامة

لمنعالدعاماتتستخدمماأجاوغا.ايلأخرىواللإنشاءات

أطتربةالعلياالصبقاتات!صنفعندما.السقوطمنالمباني

تستخدم،3الأساتححمللابحيثالليونةلثمديدة

أشدالصخرأواكتربةمنطبقةإلىالبناءثق!!لنقلالدعائم

بانأسسحاباناطحاتأجعفربالنسبةأما.صلابةمنها

وقدالسطخ.تحتم06حواليإلىتصلقدالأعمدة

أإإضافةالماء،فوقبناءلرفعأيضاالدعائمتستخدم

وقد.الموانئأرصفةشدشيتساعدقدالدعائمفإنذلك

الحرسانة.أوالفولاذأوالخشبمنالدعاماتتصنع

نوغوهي،أعمدةدافعةالأرضلباطنيدفعهاماوعادة

بأسلوبموضعهإلىأ!موداتدفعاكتيأططارقامن

والثقل.ال!هتزاز

السد؟المبانيتشييد،الأمواجكاسر:أيضاال!

المؤقت.

أصاء(بم)احراءاالمبانيتشييدانظر:.الرئيسيهالدعامة

(.العوارض)جسورالجسر

السيالحميةالمسائلفيرائجتعبيرالسياسيلأالدصكاية

علىأطتأثيرمصممةواحدمنحىذاتآراءتكوينبهيقصد

الإعلانيةاللوحةأوالتلفازيفالإعلان.وأفعالهمالناسآراء

تكونأنيمكنمعينلمرشيعالتصويتإلىالناسرتدعوالتي

التيالإقناعطريقةحمسبالسياممية،الدعايةمننوعا

بها.صيغت

المجتمعاتفيأضعليمااعنالسياسيةالدعايةتحتلف

نأيم!شالدي!شاتوريةالبلدانفيالتعليمول!ش.الديمقراطية

أنهاعليهايطلقأنيم!شبوقواليافعينالأطفاليعلم

المجتمعاتفيفالمعلمونبمالسياسيةالدعايةأشكالمنشكل

الدعايةصناعأماالتفكير،كيفيةالناسيعلمونالديمقراطية

المعلم!تمعظمويميل.يفكرونبمادايعلمونهمفهمالسياسية

ولكن،جديدةحقائقعلىبناءآرائهمع!أحدولاإلى

تخصالتيالحقائقويتجاهلونمرنينغيرالدعايةضناع

النقاشويشجعون،متعددةزوايامنيعلمونهالديالموضوع

تدعمالتيالبراهيناأالدعائيونيقدمبينما،والمداولة

المناقشة.بابفتحعنويحجمون،آراءهم

وماالسيامميةالدعايةتعريففيالخبراءويختلف

الذيالإقناعوبينبينهاوالاختلافإطارها،فييدحل

السياسية.والحملاتالتجاريةالإعلالاتفينشاهده

مننوعهوواحدملمحذيخطابأيأنيرىأجعضفا

التىالإقناعصيغةعلىآحرونيعتمدبينما،الدعايةأنواع

غالبيةأننجد،المثال!مبيلفعلى.الحطابنوعتحدد

يعملونالسياسيةالحملاتومنظمي،الدعايةأصحاب

هناكولكن.بصدقأهدافهمواضئويعلنونبش!!!

مجموعةيعرضونممن!ميا!حيةحملاتومنظميمعلن!!

التضليلمنوأنواعأكاذيبأو،حقا!!أنصا!أو،حقاجس

ويصف.فعالبشكلجمهورهمإقناعفيعرضهمتخدم

الخبراءبقيةأما،دعائيونلأنهبمهؤلاءكلالحبراءبعص!

وهناك.دعائيونفعلابانهموالمضلل!تال!صاذلينفيعدون

وهيحسنةليعستالدعايةبأنيعتقدونممنالناسبعض

الدعايةاستخداميستحسنومعظمهم.!سيئةكذلكأجعست

أفرادوهناك.الخيريةللجمعياتالأموالججعل!غراض

لصئدقيقةمعلوماتإلىيحتاجالشعصانيرونآخرزد

،المعلوماتتلكنشرتمنعالدعايةوأن،ح!جمةقرارات

الغباءمننوعاالدعايةتحدثأنمنكذأصكويخشون

نتائجوللدعاية.السليمالحلعلىالقدرةوتقت!!أصسياسىا

أنواعاهناكولكن.سلعةشراءمثلالقصيرالمدىفىثانوية

خطجر.تأثيرذاتالدعايةمنأخرى

ففي.الحربأوقاتفييكونللدعايةاستخداموأكبر

منظمةدعائيةبحملاتالدولتقومالأوقاتتلكمثل

للخدمةلتشجئالمتطوعينوكذلكالموارد،علىللمحافظة

العسكرية،الحملاتمساعدةأجلومن،العسكرية

والحربالنصر.تحقيقأجلمنالتضحياتلتقديموكذلك

إلىوتهدفالسيا!عية،الدعايةأنواعمننوعالنفسية

بحكومته.ثقتهوإضعافالقتالفيالعدورعبةإضعاف

ضدويستخدمالدماغغسيلعليهيطلقمشابهنمطوهناك

السياسيةالدعايةمنمزيجعنعبارةوهوالسجناء.

السجينقدرةإضعافإلىتهدف!حيئةبمعاملةمصحوبة

المقاومة.على

غيرأوخفيةدعايةهيالحربدعايةومعظم

الدعايةفصائغ.مجهولةمصادرمنتأتىلأنها،محسوسة

طريقعنالعدو،لقواتالمعنويةالروحإضعافإلىيرمى

خسائرعنأنباءتحملإليهمكاذبةصحفيةتقاريرإرسال

لنشرالعدومعالمتعاطفونيقومكما.صفوفهمفيفادحة

بمالطابورالناسهؤلاءويسمى،سريةسيا!ميةدعاية

يسمىماهناك،السريةالدعايةوبعكس.مسالحظ

مصمادرمنتأتىالتيوهي(،المنفتحة)أوالمفتوحةبالدعاية

معروفة.
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السياسيةالدعايةتؤثركيف

:ثلاثبوقسامعيهافيالسياسيةالدعايةتؤثر

وحكيمة.منطقيةتبدواراءأوأعمالعلىبالتحريضأ-

ساعطاء3-.والعدلالحقعلىتقوموآراءأعمالباقترأح2-

منجزءوبأنهبأهميتهالسامعتشعرلأنهانظرابالرضاشعور

الثلاثةالعوأملهذهالسيالمميةعلماءويسميأكبر.كيان

الثلاثي.الجذببمبدأ

تشبهعاديةتقنياتالسياسيةالدعايةتقنياتومعظم

الفوز-ا:التقنياتهذهوتشمل.الخطابيالإقناعتقنيات

المثلاستخدام3-والشكرارالبساطة2-السامعينبثقة

بعضأستخدامالدعايةلأصحابيمكنولكنوالرموز.

وإخفائها،الحقيقةلطمسوالشعارات،الوضيعةالطرق

منالدكتاتوريةالحكوماتوتزيد.الكذبواستخدام

علىالمراقبةقوانينطريقعن،السياسيةالدعايةفىقدرتها

.المطبوعات

كلقبلاولعالمجنعلىيجبالسا!عين.بثقةالفوز

جمهورهميعتبرهموأن،صادقونوكأنهميظوواأنشيء

تقديمطريقعنالسامعينثقةتبنىأنويمكنوثيقا.مصدرا

وأيعرفونها،السامعينأنالمؤكدمنولكن،سارةغيرأخبار

الحربوخلال.أخرىمصادرمنيسمعوهاأنيمكن

الإذاعةهيئةكانتأم(،459-1)939الثانيةالعالمية

وكانأوروبا.إلىسيامسيةدعايةتبثلندنراديوالبريطانية

وعن.وخسائرهابريطانيابهزائمأخبارهيبدألندنرأديو

عالميةسمعةلندنإذاعةحققتالأخبارهذهبثطريق

ثقةلكمسبالأخرىالطريقةأماأنبائها.صدقفيكبيرة

اراء.منمايحملونهمعالتوافقطريقعنف!السامعين

وأإليهميتحدثفيمنتثقالنالرأنأثبتتالعلماءفأبحاث

الدعايةفإنولهذا،المتلقينمإراءتتفقآراءيكتب

وإن،السامعونبهمايؤمنمعتوافقتماإذأتنجحالسياسية

قليلا.عليهزادت

فيبسيطةالدعايةتكونأنيجبوالتكرار.البساطة

الدعايةصائغيفإنالإمكانوبقدرالتذكر.ولممهلةالفهم

شعاراتوذاتبسيطةدعايتهمتكونأنعلىيركزون

وقد.عديدةمراتبتكرارهاويقومونحفظها،يسهل

الجماهير"ذكاء:يقولهتلرأدولفالنازيالدكتاتوركتب

تكرارمنلنالابدولذلككبير.نسيانهمولكن،ضئيل

مرة".ألفلهمالشيءنفس

استخدأمطريقعنذدكويتم.الشعاراتاستخدام

مشاعرعلىوا!بشكلتؤثرالتيوالرسومالشعارات

الكلماتمعانيمعفقطلايتجاوبونفالأفراد.الناس

يتأثرونأيضاولكنهم،فحعسبالصورومحتوى

،المثالسبيلفعلى.الشعاراتتثيرهاالتيبالأحاسيس

وكذلك،والطفلالأمصورةمعالثقافاتجميعتتجاوب

صائغوويحاول.والعدلالوطنمثلعاطفيةكلماتمع

وبينالشعاراتهذهبينالسامعينأذهانفىالربطالدعاية

سيئةصورايستخدممنوهناكيوجهونها.التيالرسالة

منالمستهدفينلدىوالبغضاءوالكرهالعنصريةلزيادةقوية

الدعاية.تلك

إلىالدعايةصائغويعمد.الحقائقوقلبالإخفاء

.الأخرىالحقائقبعضمعانىوقلبالحقائقبعضتعظيم

بعضفيتؤثر،التي،الحقائقبعضإخفاءويحاولون

نأيحاولونكماسامعيهماستجابةعدمعلى،الأحيان

إخفاؤها.لايمكنالتيالمخجلةالحقائقبعضفوقيقفزوا

صائغىقبلمنالمتعمدالكذباستخداميقل.الكذب

إلىويقودذلكئكتشفأنخشيةإلىذلكويعودالدعاية

الدعاية،ماتحويوغالبا.سامعيهمقبلمنالمصداقيةفقدان

مايكذبونسرعانالدعائيينولكن،الدقيقةالمعلوماتبعض

سامعيهم.عنالحقيقةإخفاءمقدورهمفيبأنشعرواإذا

الأساسىهدفهمولكن،بأهدافهمالإيمانللدعائبنويمكن

وأعمالهم.الناسمفاهيمعلىوالسيطرةالتأثيريبقى

الدولبعضفىالحكوميةالرقابةأنواعتكثر.الرقابة

ذلكويزيد.الأخرىالإعلاموطرقوالتلفازالصحافةعلى

الحكوماتتلكتسكتحيث،السياسيةالدعايةفعاليةمن

الرقابة.:انظرالاخر.بالرأييتفوهونالذينالناس

السياسيةالدعايةيستخدممن

هى:مصادرهاوأكبر،متعددةمصادرمنالدعايةتأتى

.الأعمالرجال3-المنظمات2-الحكومات-أ

منشكلاتقريباالدولمعظمتتبنى.الحكومات

تتبنىكما.الأخرىالدولمنالدعمعلىالحصولأشكال

سلوكلتشجيعإعلاميةوبرامجسياسيةدعايةالحكومات

بعضقيامذلكعلىالامثلةومنمواطنيها.قبلمنمعين

وأ،معينةسياساتدعمعلىمواطنيهابتحريضالدول

الخارجية.السياسيةالأنظمةبعضمعاداة

والدينيةالمهنيةالمنظماتمنعدديقوم.المنظمات

هذهتوزع،الانتخاباتفخلال.دعائيةبحملاتوغيرها

معيتفقونالذينالمرشحينتدعممنشوراتالمنظمات

تقومأنيمكنالانتخابيةالحملاتانتهاءوبعدآرائها.

كما.العامالرأيعلىللتأثيرإعلاميةبحملاتالمنظمات

يسمونمتخصصمينأناساالجماعاتبعضتوظف

يدعمواكىالبرلمانأعضاءعلىللتأثير،اللوبيالضاغطون

عنأهدافهاإلىالوصولتحاولالتىوالمجموعة.برامجهم

الحكومة،موظفيعلىأوالبرلمانأعضاءعلىالضغططريق
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الجماعةأعضاءويرسماالفغط.بجماعاتيسمون

،الإجهاضمثل،حيويموضوعحولالسياسيةأهدافهم

الخارجية،السياسةومواضيع،والبيئة،المدنيةوالحقوق

النووية.والطاقة

الدعايةالأعمالرجاليستخدم.الأعمالرجال

الأسنانولمعاجينللعطورفالدعاية.إعلاناتهمفيالجاذبة

يظهرواأنيودونالذينالأفرادنحوتوجهالتلفازفي

منعدداالإعلانشركاتتوظصكما.ومحبوبينمقبولين

الناسإقباللدراسةآخريناجتماعي!توعلماءالنفصعلماء

التيالشعاراتتحديدويحاولون.السلعبعضشراءعلى

لديهاالكبرىالشركاتومعظمالشراء.إلىالناستحذب

عامرأيلتكوينالدعايةتستخدمالعامةللعلاقاتمكاتب

الشركة.سياساتعنطيب

لاريخدةنبذة

وضيعامصطلحااليومالسياسيةالدعايةمصطلحيعد

المعنىهوهذايكنلمولكنسيء،عملعنينمأو

المصطللاولهذاالمشخدموقدالمصطب.لهذاالأساسي

عامجماعةعشرالخامسجريجورىالباباأنشأعندمامرة

تقوموكانتالدعايةاحتصاراتدعىكانتأم662

أصبحتفشيئاوشيئا.التنصيريةالبعثاتعلىبالإشراف

يستخدمولم.تنصيريعملأيعلىتطلقالكلمة

الأولىالعالميةالحر!بعدإلاالحالىبالمعنىالمصطلح

الوضيعةالطرقالكتابشرححيثأم(،أ-189!أ)4

خلاأ!الدعايةصائغيقبلمناستخدمتالتيوالفعالة

.الحرب

استخدامهابدأاليومنعرفهاالتيالسياسيةوالدعاية

الثورةقادحيث،العشرينالقرنبدايةفيلينين.أ.ف

دورأكدتوالتيروسيا،علىمعيوتالتىالشيوعية

-الإقناعانواعمننوعينبينفرقوقد.السياسيةالدعاية

استخدامتعنيللينينبالنسبةفالدعاية.والتحريضالدعاية

كما.المثقفةالأقليةلإقماعوالعلميةالتاريخيةالبراهين

والشعاراتالحقيقةنصفامشخدامبأنهالشحريضيعرف

فهماعلىقادرينغيرأنهميعتقدالذينالجماهيرلتحريك

شيوعىحزبكلأصبح،تقليديةوبصفة.المعقدةالحقائق

والدعاية.بالتحريضتقوح!متخصصةوحدةلديه

الحلفاءكانالحربخلال.الاولىالعا!ليةالحربفترة

-المتحدةوالولاياتوروممياوبريطانيافرنساوه!ا-

الدولواستخدمتألمانيا،بقيادةالمحوردوليحاربون

المتحدةفالولايات.واسعبشكلالدعايةعملياتالمتقاتلة

سميتوكالةإلىلديهاالدعايةجهدأوكلتالأمريكية

مليون001بتوزيعاللجنةوقامت.العامةالمعلوماتبلجنة

الحربي.المجهوددعملزيادةصممتومنشورحائطيإعلان

الدكتاتوريينمنالعديدهناككان.الحربينمابينفترة

السلطة.إلىللوصولالسياسيةالدعايةاستخدمواالذين

دكتاتورية،المثالسبيلعلى،موسولينيبنيتوأسسفقد

الدعايةباستخدأم،أم229عامإيطاليافيفاشية

ماكانتإلىروماأمجادبإعادةوعدتالتي،السياسية

عليه.

الاتحاددكتاتوركانالذي،ستالينجوزيفواستخدم

السياسيةالدعايةمنكلاام،929عامالسوفييتى

عاموفى.السياسيةالمعارضةعلىللقضاءوالإرهاب

ألمانيا،فىنازيةدكتاتوريةهتلرأدولفاسس،ام339

الذيجوبلز،جوزيف،للدعايةوزيرهوقتهافيوأشتهر

النازيونوامشخدموالتنوير.الدعايةبوزارة-وزارتهسميت

الرأيلتشكيلوالإذاعةوالصحافةوالأفلامأضعليمابمهارة

السياسيةالدعايةلاستخداممثالكأفضل،وتوجيههالعام

الحديث.العصرفي

التيالحربشهدت.الثانيةالعالميةالحربفترة

بريطانياضدواليابانوإيطالياألمانيامنكلفيهاشاركت

الحلفاء،منوغيرهمالمتحدةوالولاياتاسسوفييتيوالاتحاد

مكتبكانولقد.كبرىدعائيةوحملاتواسعاجهدا

وكان،الدعائيةالحملاتيوجهاللأمريكيالحربمعلومات

العسكريةالعملياتيقودالإستراتيجيةالخدماتمكتب

السرية.

الحربانتهاءبعدبدأتالتيوهي.الباردةالحرب

يقودالسوفييتىالاتحادوكان،أم459عامالثانيةالعالمية

الدولتقودالمتحدةالولاياتكانتبينما،الشيوعيةالدول

أنواعايقدمالمعسكرينمنكلوكاد،الشيوعيةغير

العالمى،العامالرأيعلىللتأثيرالسياسيةالدعايةمنمتعددة

مواطنيهم.آراءعلىوكذلك

وكالةالمتحدةالولاياتأنشأت،أم539عاح!وفى

كما.الخارجيةلممياساتهالدعمالامريكيةالمعلومات

يتولىأمريكاصوتسمي،الوكالةمنجزءاأنشأت

مختلفإلىوالمنوعاتالسيامسيةوالدعايةالأخبارإذاعة

الخابراتوكالةالحكومةواستخدمت.العالمأنحاء

المناهضةالحكوماتضدالدعايةلسشرالأمريكيةالمركزية

المركزيةالخابراتاعتمدتكما.المتحدةللولايات

مثلالإذاعةمحطاتبعضإنشاءميزانيتهافيالأمريكية

أوروباإذاعةكانتولقد.الحريةوراديوالحرةأوروباإذاعة

كماأوروبا،شرقإلىوبرامبعليميةأخباراتذيعالحرة

السابق.السوفيتيللاتحادالبثعلىالحريةراديودأب

الدعايةميدانفيالبريطانيةالالممتخباراتعملوكان

وهيئة.كثيرةمعلوماتعنهتتوافرلمولذاسريةأكثر

تأثيرعنمستقلةمنظمةتعد،العالميةالبريطانيةالإذاعة
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فإن،الثانيةالعالميةالحربفترةاستثنيناماوإذا،الحكومة

نادرأمرهوالسياسيةالدعايةفىلندنإذاعةاستخدام

.الحدوث

بدايةفيالحافحر.الوقتحتىالستينياتفترة

قيادةبتحديالصينبدأتالعشرينالقرنمنالستينيات

حربرحىودارت،الشيوعيللعالمالسوفييتيالاتحاد

بخيانةالاخرباتهاممنهماكلوقام.الطرفينبيندعائية

العشرينالقرنمنالعسبعينياتبدايةومنذ.الشيوعية

مماالشيوعيةوغيرالشيوعيةالدولبعضعلاقاتتحسنت

علىذلكوانطبق.بينهمالسيامميةالدعايةأنماطمنغير

بدايةفىالمتحدةبالولاياتالسوفييتيالاتحادعلاقات

واعتبرت.العشرينالقرنمنالثمانينياتونهايةالسبعينيات

إفريقيادولمنالعديدفيمهماعاملاالسياسيةالدعاية

الأوسط.والشرقاللاتينيةوأمريكاوآسيا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحامسالطابورالنفسيةالحربالحرةأوروباإذاعة

العامةالعلاقاتالعامالرأيالإعلان

المخغسيلالمصلحةضغطجوزيفجوبلز،

الثاليةالعالميةالحرب

-765هـ،246-1)48الخزاعيدعبل

:معناهدعبلولفظ،رزينبنعليبندعبلم(.086

العصرفيالشيعةشعراءمن.خزاعةمنوهو،المسنالجمل

وكذلكشعراء،كلهملهوأخوانوعمهوأبوه.العباسي

الشيصأبووكان،وعليالحسينلهمايقاللهولدان

شعر.بيتمنإذنفهو،عمهابنالشاعر

الأهواز.قرىبعضفيقتيلاوتوفي،بالكوفةولد

فيبهوتأثرهـ(،902)تالوليدبنلمسلمتلميذاوكان

منغيرهشأنمسلممدميخهدعبلوشمأن.وغيرهالبديع

ومنافستهم.شيوخهممعارضةإلىالنزاينالشعراء

سواهشمأنالبيتالمدحفيشعرهدعبلوظفوقد

بنعليمدحفىقصيدةذلكفىوله،الشيعةشمعراءمن

الحسين.اللإمامفيمراثيلهأنكماالرضا،موسى

شمعرهمضامينإحدىالقبليةالعصبيةكانتكذلك

فيزيدبنالكميتقصيدةنقضهفيوتتضح،الأساسية

هجاءفينونيةقصيدةدعبلنظموقد.القحطانيةهجاء

وبيندعبلبينوكانت.الكميتلقصيدةنقضاالعدنانية

وكانشمعرية،مساجلاتالخزوميسعيدوأبيالكحيت

كانولو،عليهسخطمنكلاللاذعالهجاءيهجودعبل

طائفته.أهلأورحمهذويمن

دونفخاطبه،العباسيالمأمونالخليفةدعبلهجاوقد

بقوله:تهيب

سيوفهمالذينالقوممنإني

بمقعدوشرفتكأخاكقتلت

خمولهطولبعدبذكركشادت

الأوهدالحفحيضمنواستنقذوك

علىوالغوصبالصياغةالعنايةبشدةشعرهتميزوقد

بالبديع.توشيتهمع،المعاني

وأيامهالشبابذهابفيهايرثيالتيقصيدتهنالتوقد

وفيها،الشعريالمجدبابأمامهوفتحتواسعةشهرة

:يقول

سلكاوأية؟الشبابأين

هلكابلضل؟يطلبأينلا

رجلمنياسلملاتعجبي

فبكىبرأسهالمشيبفححك

نومكماكيفشعريياليت

سفكادمىإذاياصاحبي

أحدابظلامتيتأخذالا

اشتركادمىفيوطرفيقلبي

تشبه،الشكلمستديرةصغيرةخ!سطءادممكسوقة

أصؤأوأحمرلونهايكونوغالبا،البازلاء.حبةنصف

وتتغذىوصفراء.وبيضاءوحمراءسوداءببقعمزركش

يجدالسببلهذا.والقشريةالقمليةبالحشراتالدعسوقة

علىللقضاءكثيرةفوائدالدعسوقةفىالفواكهمزارعو

تأكلالتيالزراعيةالافات

أواخرففى.مزروعاتهم

كادتعشر،التاسعالقرن

القشرية،الحشرةتدمرأن

الحشراتأنواعإحدىوهي

محصول،المؤذيةالقشرية

كاليفورنيا،فيالفواكه

الدعسوقةالبمامريكيةالمتحدةبالولايات

الدعسوقةاستخدامعمإذ

قليلةأنواعهناك.المحصولإنقاذوتمالآفةتلكعلىللقضماء

والنباتاتوالبل!البقولمحاصيلتؤذيالدعسوقةمن

الدعسوقةتقدمهاالتيالفوائدأنإلا.الأخرىالزراعية

منها.المؤذيالنوعيسببهالذيوالضررالأذىمقدارتفوق

.الحشرة،النباتقملة:أيضاان!

هـ،35-ا)925السجزيأحمدبندعلج

بندعلجبنأحمدبندعلجمحمدأبوم(.872-629

،المعدل،السجزي:ويقال،السجستانىعبدالرحمن

.الإمامالفقيهالحجةالمحدث،البغدادي
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أموالصاحبوكان،كثيرةبلاداطافتاجراكان

جاريةصدقاتفيوجعلهاالبرأعمالفياستغلهاعظيمة

بم!!جاور.الحديثأهلعلىللإنفاقالكثيرمنهاوأوقف!

عبدالعزيزبنعليعنحدتبغداد.امعتوطنثمازمنا

أحمدالإمامبنأصلهوعبداالدارميسعيدبنوعثمانالبغوي

جميعوابنالدارقطنيعنهحدت.وغيرهمخزيمةوابن

ثبتاثقةوكاد.وغيرهمبشرانوابنوالحاكمالغساني

حسنال!صبصحيحش!صانوكتبهلأصوأسهملازمامأمونا،

لهصنف.خزيمةابنمذه!علىيفتيوكان،السماع

مشايخنافيأر"واس!ا:عنهقالرالكبير،الملسندالدارقطي

منه".أثبت

إلىالمساعدةمنشكلأيبتقديمالدولةقيامادعم

الصناعة،إلىأوخاص،قطاعشركةأو،حكوميةشركة

لتقديمأ!دولةاتدفعمتنوعةأسبابوهناكالأفراد.إلىأو

وأ،تشجئنشا!أالدولةأرادتفربما،المساعدةتلك

علىالمحافظةأوالتطور،علىالمعساعدةأوما،صناعة

.الصادراتتشجيعأو،منخفضةالأسعار

أ!دعمااأش!!البعضتقدمتقريباالحكوماتوكل

فت!صاليف،المواصلاتشب!صةنحوأسدع!ااهدايتجهماوغالبا

وتحميلجدا،مرتفعةالحديديةالس!صكوصيانةالطرقبناء

أسس!!كواالطرتهذهمستحدميإلىالتكاليفهذهكل

ص!كثيرويقدممستحيلا.أمرايبدوعادلةبصورةالحديدية

وأمجانا،والتعليم،الصحيةالخدمةأيضاالحكومات

اكتيالأموالالح!صمةتمنحكذلكو،منخفضةبت!صلفة

الراقي.مستواهاعلىالمحاشظةفيوالفنونالرياضةتساعد

هدهفيالحكوميالدعمضرورةعلىالناسمعظمويتفق

المجال!ت.

اختلافاتإلىالأحيانمنكثيرفيالدعمويؤدي

فبعض.والدوفيالقوميالمستوىعلىوانقسامات

فإدا،لمحاصيلهممضموناسعراللمزارعينتقدمالحكومات

الح!صمةشإنالمضمودالسعرعنالسوقسعرانحفضما

أحسعرامستوىإلىالأسعارلر!المحاصيلبشراءحينئذتقوم

كانإذاماحالةفيالزراعيالإنتاجيشجعوهذا،المضمون

ارتفاعإلىأيضايؤديولكنهمرتفعا،المضمونالسعر

يشكونمعوفالذينللمستهلكينأصنسبةباالأمععار

ذأسك.منويتظلمون

أدتالحاليالقرنمنأحمعبعينياتواالستيمياتوفي

تضمنهاالتيالزراعيةالمنتجاتلبعضالمرتفعةالأممعار

زائدعرضإلىالمشتركةالأوروبيةالسوقح!ضمات

النتيجةكانتوقد،الزراعيةالمنتجاتهذهلبعفر

السلعمنبفائضالأسواقتكدسلهذاالطبيعية

من"جبالابوصفهإليهيشاركانالذياشراعيةوالمحاصيل

النقديوجهماوغالبا.النبيذ"منولحيراتواشبدةأسم!صا

الصناعاتلتطويرالحكوماتتقدمهالذيالدعماإلى

عادلة،غيرمنافسةإلىيؤديأنهأساسعلىالحديدة

بأنبالقولالنقدهذاتواجهأنللحكوماتيمكنولكن

إنعاشفيكبيرحدإلىيساعدالمدعومةالصناعةتطور

التعاملمنويمكنهاالبلد،فيالعامالاقتصاديالنشاط

أوسع.بصورةال!خرينيمتجاريا

الجمركية.التعريفةبموالتعليمالتربية:أيضاال!

هديعدىتقومربانيةدعوةالإسلاميةالدعوة

عيهممررسولهوهدي،وتعالى!مبحانهاللهاحصلا،أعرآنا

علىالدعوةهذهوتقوم.الدعوةفيسنتهاتباعفيالمتمث!!

كانتمهماعنهاالانحرافينجغيلاوأسرركائز

بلغالرسولألهايا!:تعالىقولهفيذلكويبدوالأسبا!

!..رسالتهبلغتفماتفعللمهـانربكمنإليكانزلما

مراحلمنمرحلةفيالمشركونطلبولما.67:الماكدة

لهملتأنك!!ال!هرصلكتالأولىاالإسلاميةالدعوة

منزعموهاالتىآلهتهمتسفهاكتيالقرآليةالآياتببعض

لابأنهص!!الكريمالرسولأحبرهم،أخرىآياتاللهدون

قولهفيذلكجاءكماتعالىاللهمبلكنفهوذأ!ك،يملك

يرجونلاالذلنقالبيناتاياتناعليهمئتفىوإذالا*لأ:تعالى

منأبدلهأنليلكونماقلبدلهأوهذاغيربقرانائتلقاءنا

عصيتإنأخافإنيإلييوحىماإلاأتبعإننفسيتلقاء

الأولى،الركيزةهيتلك.أ5:يونس!عظيميومعذابربي

التوحيد،عقيدةلإثباتجاءتفقدالثانيةالركيزةأما

بعثفقدوالشركاء،الشركونبذ،وحدهللهوإخلاصها

وطمعستالشركفيهكثروقتفيعثةصهمحمدانبيهالله

وأهملعليها،الناساللهفطرالتيأسحليمةاالفطرةمعالم

فيوالأجداد،الاباح!عليهوجدواماالناسشاتبع،العقل

إلىيدعوهموهو-اللهلرسولفقالوا،العقيدةانحراف

مااتبعوالهمقيلوإذا):القرانعنهمحكاهفيما-التوحيد

لاآباؤهمكانلوأوآباءناعللهألفينامانتبعبلقالوااللهأنزل

.071:المقرةلهتدون!ولاشيئايعقلون

اتباعهم،صحةعلىتبرهنقط،حجةلهماتكنولم

مقلدينمجردكانواوإنماعقليةأونقليةحجةكانتسواء

ممبحانهاللهحكمةاقتفستفقدثمومن،وأسلافهمآباءهم

الدعوةعمرمنالأولىالفترةفيالقرآنينزلأنوتعالى

المهمة،القضميةهذهلعلاج،الصعبةأعترةاأي،الإسلامية

البناء،عليهيقومالذيالأساستمث!!والتيالتوحيد،قضية

إيمانوكملالعقيدةصحتإذاإنه:القوليمك!وبذلك

والإذعانالشرعيةالأحكامتقبلذلكبعدعليهسهلالمرء
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الحديثفيعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمتقوللها.

:ريالبخاخرجهألذيلما

سورة-القرانمنأي-منهنزلماأولنزلإنما...

إلىالناسثابإذاحتىوالنارالجنةذكرفيهاالمفصلمن

تشربوا"لاشيءأولنزلولو،والحرامالحلالنزلاللإسلام

لالقالواتزنوا""لانزلولوأبدا،الخمرندعلالقالواالخمر"

ألعبجاريةوإنيوودمحمدعلىنزللقدأبدا،الزناندع

.64القمرةوأمر!أدهىوالساعةموعدهمالساعةبل)

التوحيد،قضيةلبيانالفترةهذهفيالقرانانزلوقد

المثل،وضرب،القصصمنمختلفةبأساليبوعالجها

القرانفيمبسوطهوكاذلكوغير،والترهيبوالترغيب

.والسيرةالسنةوكتب

وأسسهاالإسلاميةالدعوةركائزمنالثالثةوالركيزة

عل!محمدانبيهاللهبعثأنفمنذ.عالميةدعوةأنهاهي

بزمانمحدودةتكنفلم،قائحةوالدعوةالإمعلامبرسالة

القرانيةوالآياتأجف.للعالمدعوةهيبل،مكانولا

معا،بذكرهاهناالمقاميسمحلاكثيرةذلكعلىالدالة

قولذلكمن.إليهذهبنامايؤكدالذيبعضهانوردلكننا

محمدا:نبيهمخاطباوجلعزالله

وقوله.701الأنبياء:!للعالمينرحمةإلاأرسلناكوما)

ذكرىإلاهوإنأجراعليهأسألكملاقل):سبحانه

نزلالذيتبارك):تعالىقولهومنها.!.!الألعام*!للعالمين

ذلكومن.أالفرتاد؟نذيرا!للعالمينليكونعبدهعلىالفرقان

جميعا!إليكماللهرسولإنيالناسأيهاياقل):تعالىقوله

.581:الأعراف

الميثاقأخذوتعالىتباركاللهأنفيهجاءماذلكومن

كل!س!:بمحمدللإيمانالنبيينعلى

وحكمةكتابمنآتيتكملماالنبيينميثاقاللهأخذهـاذ)

قالولتنصرنهبهلتؤمننمعكملمامصدقرسولجاءكمنم

وأنافاشهدواقالأقررناقالواإصريذلكعلىوأخذتمأقررتمأ

هومماذلكوغير8.أ:عمرانال!الشاهدينمنمعكم

يؤكدالذيالأمر،النبويةوالسنةالكريمالقرانفيمذكور

علىمقصورةغيروشاملة،عالميةدعوةالإسلامدعوةأن

للعالمهيوإنما،غيرهدونإقليمعلىأوآخر،دونشعب

العالم.كل

التكلف.وعدمالبساطةالإسلاميةالدعوةأسسمن

عليها،الناساللهفطرالتىالفطرةدينهوالإسلاميفالدين

فأبواه،الفطرةعلىيولدمولود)كلووش!:النبيفقول

مولودأيأنلنايثبتيمجسانه(أوينصرانهأويهودانه

خارجيعامليتدخللمماالإسلامفطرةعلىيولد

هذاتحملالإسلاميةالدعوةفإنولذامثلا.كالأبوين

تكلفغيرمنفوتهالإنسانفيفتخاطب،الأساس

الملكلفين*!منأناوماأجرمنعليهأسألكمماقل)ولاعمت

الناسبدعوةمحمدانبيهوتعالىممبحانهاللهويأمر

تعالى:قولهفيذلكجاءكما،الحسنةوالموعظةبالحكمة

وجادلهمالحسنةوالموعظةبالحكمةربكسبيلإلىادع)

وهوسبيلهعنضلبمنأعلمهوربكإنأحسنهيبالتي

إليهترميمافإنولذلك.125:النحل!بالمهتدينأعلم

فيوالنظر،بالحكمةاللهإلىالدعوةهوالشرعيةالنصوص

وأالخطبوقتومقدار،وظروفهمالخاطبينأحوال

الأوامرلتلقيالنفوساستعدادمدىإلىوالنظر،المواعظ

مقاصدمنذلكاخرإلى،بالتكاليفعليهايشقأنقبل

التيالحسنةالموعظةأنشكولاوخصائصها.الشريعة

لها،بلطفالمشاعرفيوتتعمق،برفقالقلوبإلىتدخل

ويلين،الحائرةالقلوبيهديماكثيرا،النفوسفيطيبأثر

نأإلا،الداعيةعلىوما.النافرةوالقلوب،الجامدةالعقول

والسنة،القرآنفيوردتالتيالشرعيةالنصوصيستوعب

اللهقالكماوسهولتها،الإسلاميةالدعوةيسرتبينوالتي

وعليهاكسبتمالهاوسعهاإلانفسااللهيكلفلا):تعالى

.862:اجقرةا!...اكتسبتما

منالدينفيعليكمجعلوما):تعالىقالوكما

78.الحبمحرج!

علىينصبوأسسهاالإسعلاميةالدعوةركائزوآخر

وبيانالدعوةبأمرالقيامفىالمهمالركنفهوالداعية

دينا،وبالإسلامربا،باللهآمنالذيالداعيةهومفاهيمها،

هذهمصدريمعينمننهلثمورسولآ،نبياظ!مدوبمحمد

بماوعملك!س!،رسولهوسنةأدلهكتابوهما:،الدعوة

،والأخلاقوالسلوكوالاداب،والنواهيالأوامرمنفيهما

الكتببهاللهختمالذيهو(الكريم)القراناللهفكتاب

نأالداعيةفعلىوإعجاز،هدايةكتابوهو،السماوية

فيذلكوردوقد.ورويةبتؤدةوتدبرا،تلاوةعليهيقبل

ونزلناهمكثعلىالناسعلىلتقرأهفرقناهوقرآنا)القران

علمعلىيكونأنكذلكوعليه.ا،6الإسراء:6!تنزيا

أمرناالذيهواللهد!ن،ك!م!وسيرتهاللهرلممولبسنة

رسولفيلكمكانلقد):نهجهعلىوالسيربهبالاقتداء

..*!الآخر.واليوماللهيرجوكانلمنحسنةأسوةالله

حتى،نفسهفيقدوةيكونأنأيفماوعليه21،الأحزا!:

أمامهفيكونبه،القيامعنهوويتأخربأمرألاخرينيأمرلا

وأنحأنفسكموتنسونبالبرالناسأتأمرون):تعالىقوله

.44:البقرة6ئعقلون!أفاالكتابتتلون

ورجاحةالصدروسعةبالصبريتحلىأنأخيراوعليه

اللهعندأذىمنينالهماكلويحتعسب،والقناعةالعقل

تعالى.
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الموسوعةفيعلةذاتمقالات

المتردةال!بةالصلاةالإسلام

الإسلامليالمرأةالصومالمسةأهل

المنورةالمديةالإسلاميالفقه!يالعقوبةالحهاد

المسحدالإسلاميةالفتوحالحح

الم!صمة!كةالإسلاميةالفلسفةالقد!ىالحديت

الويها!حرةاالكريمالقرآلىالنبويالحديت

عيئسرمحمدالدين

الدودةانظر:.الإصلاحيةالسلفيةالدعوة

عبدبنمحمدالأودى(؟احعوديةاا،الد)قامالأولىالسعودية

.لوهابا

فمثلا.محكمةعدىيعرضقانونيمديخماإجراءعكوىاللى

بقوةلمساعدتهمالمحكمةإلىيلجأونالذينعنيقال

قضائية.دعوىبريخعحقوقهميطلبونأنهمالقانون

يمكنهاخرشخصيدعلىللأذىتعرضالذيفالشخص

يربغأنشخصالأييم!شوكذلك،تعويضدعوىرفع

وا،أموالهلامشردادأو،المغتصبةملاجتهلاستعادةدعوى

كثيرةأهدافأضحقيقأوماعقدشروطأوبنودلتطبيق

مدليإجراءأيهوالدعوىر!فإن،عامةوبصفة.أخرى

يطهلة!فلاالجنائيةالحالاتاما،قانونيةمحكمةعلىيعرض

.دعوىعليها

الممارسةدعوى؟المحكمةبمبالنيابةالدعوىأيضا:ال!

الخاطئة.

التي،القضائيةالإجراءاتمننوعيالمجابةعكوىاللى

منجماعةعنبالنيابةدعوىبرفعأكثر،أوفردفيهايقوم

.المدعونتسمىالجماعةهذه.مماثلةمطالبلهاالناس

المدعين،ممث!!مندعوىأيضاتسمى،بالنيالةوالدعوى

ثم!لدفعاضطروا،المستهل!صينمنكثيراأنمثلالنفرض

أغلائ!!االمنتجينلأن،البضائعمنلنوعغيرمعقولكبير،

بأثمانالبيععلىقانونيةغيربويقةاتفقوا،النوعلهذا

إقامةنفقاتتحمليستطيعوند!المشترينفمعظما،متماثلة

فيه،المغالىالثمنفيالزيادةتلكلامشردادفرديةدعوى

دعوىويقيموا،مطالبهمفييتفقواأنبإمكانهملكن

تلكمنالضررعنأطتعويضالجماعةعنبالنيابةواحدة

بالنيابةالدعوىالناسامعتخدمالأمرأولفي.الشركات

الخمسينياتوخلال.الإفلاسقضايافيأموالهملاسترداد

جماعاتامشخدمت،العشرينالقرنمنوالستينيات

فىبالنيابةالدعوىالمتحدةالولاياتفيالمدنيةالحقوق

وفيوالوظائفالمدارسفيالعنصريالتمييزمحاربة

.الانتخاباتعلىالموضوعةالقيودلمحاربةوأيضا،السكن

استخدامممارلمسةالشمرينالقرنمنالستينياتمنذانتشر

بما،المستهلكقضاياأنواعجميعوشمل.بالنيابةالدعوى

حمايةجماعاتأقامتوكذلكالأسعارتحديدذلكفي

منوغيرهاالنفطبقععلىللاعتراضالدعاوىالبيئة

العامة.الأضرار

منمجموعةترفعهالدعوىمنالنوعهذاومثل

حدثإذابها،يعملونالتيالهيئةأوالشركةضدالعاملين

حقاأوسلبواالعلاواتفيظلمواأوالترقياتقطاروفاتهم

وأالجلساتأوالمواصلاتبدلأوالعملطبيعةكبدأط

.غيره

ضدتقامقانونيةدعوىالخاطئلأالممارسةدعوى

طريقعنعملائهتحاهعملهفىقصرمهنيشخص

عليهايطلقماوعادةما.مهنيخطأارتكابأوالإهمال

علىالدعاوىهذهمعظموتقتصر.الإهمالدعوى

والمهنيينالمحامينتشملقليلةحالاتهناكأنإلاالأطباء،

وبعضالمحاسبينعلىالدعوىتقامقدكما،الاخرين

.الأحرىاالفئات

فقدالخصوصهذافيأولعاوىاأعدادلازديادونظرا

،كبيرةبدرجةبالمهنيينالخاصةالتأمينمعدلاتارتفعت

شركاتأسقطت،البلدانبعضفي،الحالاتبعضوفي

نهائيا.الإهمالأوالممارسةسوءتعويضاتتغطيةالتأمين

الغابىوفي.مخضرةاممتوائيةنباتيةحياةمنطقةالدعئهل

مايسميهإلىدلإشارةالدغلكلمةالناسيستخدمالأعم

منطقةبهايقصدوالتيالمطرةالاستوائيةالغابةالبيئةعلماء

ونباتات،ضخمةأشجاربهاتوجدوحيوانيةنباتيةحياة

ان!:.والقردةالببغاواتمثل:وحيوانات،طويلةمعترشة

.المطيرةالاستوائيةالغابات

يعتبرونالبيئةعلماءبعضفإن،حالكلوعلى

كما.المطيرةالغابةتطورمراحلإحدىالأدغال

تنموالتيالكثيفةالنباتاتمنمتشابكةكتلةيعتبرونها

.الممطرةالغابةأرضإلىالشمسضوءيصلحيث

امتدادعلىالمطجرةالغابةفيالأدغالهذهمثلوتنمو

حيثالأشمجار،منالخاليةالمناطقوفيالأنهار،شواطئ

المزارعونمايقوموغالبا.الشمسضوءيحجبلاشيء

الاستوائيةالغاباتمنأجزاءبقطعالأخشابوشركات

قدمنهاالأشعجارقطعتمالتيالمناطقأنغير،المطيرة

كثيفةالأدغالتكونوقدلاحقا.الأدكالبنباتاتتغص

بعدإلاخلالهامنالتحركيمكنهملاالناسأنلدرجة

تسمىطويلة)محشات(س!صاكينبا!شخدامممراتشق

السواطير.
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غنالقلداطائر

فييعيشقويمما،منقارذومغرد،صغيرطائرالد!ئهئاش

ومنقاره،باللحمواكتنازهقصرهأنكماوأوروبا.آسيا

منبقليلأكبروهوالصغير.الثوركهيئةيبدوتجعلهالبارز

للزرقة،المائلالرماديبظهره،منهالذكرويتميزالعصفور.

وذيله.وأجنحتهوبتاجه،للحمرةالمائلالورديوصدره

وبراعموالبذور،،اللبيةبالثمارالدغناشويتغذى

الطائرهذايتسببأنويمكنوالأشجار.الشجيرات

والشجيراتوالأشجار،بالثمار،بالغتلفإحداثفي

.المزهرة

منيتكونإطارالهأنإذ،متميزةبنيةذووعشه

بجذورالمبطةوالأشنةوالطحلبالصغيرةالأغصان

.صغيرة

لاخر.وقتمنيرددهوحاد،ناعمصوتوللدغناش

ضيقمعدنيأوخشبيطوقمنتتكوندلنقرآدةالد!

الحيوانجلدأوالبلاستيكمنرقيق)غطاء(غشاءذي

مصرمثلبلادفيعليهويطلقواحد.جانبعبرمشدود

،بالطوقملتصقةمعدنيةأقراصبهبأنواعهوالدف.الرق

طريقعنينقرونه،واحدةبيدبالدفالضاربونويمسك

وأ،الساقأعلىأوالركبةعلىأو،الأخرىباليدضربه

إلىالشرقبلادمنالدفانتقلوقد.هزهطريقعن

بالإنكشاريةالمعروفينالأتراكالجنودطريقعنالغرب

القرنمنذالعسكريةالفرقفييستخدمونهكانواالذين

الميلاديين.عشرالتاسعالقرنبدايةحتىعشرالخامس

القرنخلالالدفاستخدامالغربيونالموسيقيونوبدأ

.الميلاديعشرالثامن

الموسيقى.:أيضئاانظر

فنونالجودو(بم)تعدمالجودوانظر:.الئفسعنالدداع

الكاراتيه.،النفسعنالدفاع

والمنشاتالمدنيحميللطاراتالمضادعالدق

غاراتمنالأخرىوالأهدافوالقواتوالسفنالعسكرية

الدفاعهذامثليتضمن.المعاديةالطائراتأوالصواريخ

المضادالدفاعوحداتتكشفأولأ،.أساسيتينخطوتين

تعترضأوتدمرثم.ممكنوقتأسرعفيالغارةللطائرات

نأقبلالمغيرةالطائراتمنممكنعددأكبرالوحداتهذه

أهدافها.إلىتصل

هذايحذرالرادار.بوساطةعادةيتم.الغارةكشف

الصوارلإلمقتربة.أوالطائراتمنالإلكترونيالجهاز

واتجاه،ارتفاعتحديدالرادارأجهزةمنالعديدوتستطع

علىالرادارمعداتتكونأنويمكن.المغيرةالقوةوسرعة

الرادار.انظر:.الطائراتفيأوالسفنمتنعلىأوالأرض

رادارعلىللتشويمقوسائلعدةالطائراتتستخدم

الرادارتردداتبعرقلةالعدويقومأنويمكن.الدفاع

الرادارشاشةعلىتبدووهميةأجهزةبإطلاقأوإلكترونيا

الرادارإرباكالمغيرةالوحداتتحاولوقد.حقيقيةكطائرة

تطرأنيمكنكذلكالقش!.تدعىمعدنيةشرائحلماسقاط

اكتشافهايصبححيث،منخفضارتفاععلىالطائرات

للرادار.بالنسبةصعوبةأكثر

وأبالمدافعإنجازهيتبم.المغيرةالوحداتتدمير

السفن.متنعلىاوالأرضعلىالتي(الصوارب!القذائف

المقاتلاتللطائراتالمضادالدفاعأنظمةتستخدمكذلك

معظمفيالتحكمويتمالعدو.قاذفاتوتدميرلاعتراض

الراداربوساطةللطائراتالمضادةوالصواريخالمدافع

المدابولدىوتطلقها.الأسلحةتصوبالتيوالحواسيب

ومدىسرعةالقذائفلتعطيطويلةقنواتالكبيرةالمضادة

صمامةلهاللطائراتالمضادةالقذائفوأغلبأكبر.

قطع،عدةإلىالقذيفةالنبيطةهذهتفجررادار.تقارب

قدالقذيفةفيالموجودةالراداركشفأجهزةتكونأنبعد

إلىيكونماأقربالقذيفةفيهالشمرالتيالنقطةحددت

المعادية.الطائرة

لاصلبةقذائفالأصغرللطائراتالمضادةالمدافعتطلق

لكنهافقط،قصيرمدىالمدافعولهذهشظايا.إلىتتحطم

.الكبيرةالمدافعمنأسرع
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القضبانذاتالحربيةالرؤوس

المتصلة

،الجويالدلاعليتستحدم

الموحهةالقدائفلوساطةوتحم!!

العدو.طائراتعلىتطلقالتي

حزمةمنالحربيالرأسأ!ويتأ

المتصلة.الصل!قضبادمر

طائرةم!القديفةتقترب!عسدما

وتمتدالحربيالرأسيمفجرالعدو

طريقهاوتقطعالقصهاددائرة

.الطائرةحسمداحل

إصابةأجعيدأالمدىذاتالصغيرةالصواريختستطيع

الصواريخهذهوتوجه.احصم06يتجاوزبعدعلىأهداف

ويبلغ.التوجيهأنظمةقدعىتح!ص!أجاتاطيرانهاخلال

إلى3م!أططائراتالمضادةالأخرىالصواريخلعضمدى

،الطيرانالمنحفضةالطائراتتدمروهيك!ا،5

تمالصواردعضوتحتوي.إلمغيرةوالصوارد،والمروحيات

وإلىالحرارةإلىتنجذبنبائطعلىللطائراتالمضادة

توحه.المعاديةالطائراتتصدرهاالتيالرادارترددات

وأالحرارةبمتابعةالصوارلماالمذكورةالتصويبأدوات

بعضوتحمل.لالهدفمقرهاإلىالرادار،إشارات

رأساأغلبهالدىأممنلوويا،حربيارأساالصواريخ

والرألمالقفبان.متصلحربيارأساأوانفجاريا

فيالمعددمنقطعاتقذفتفجيرأدواتهوالانفجاري

المتصلة،القضبانرؤوسأماتنفجر.عخدماالاتجاهاتكافة

تقتربوعندما.المتصلةالقضبانمنحزمةمنتتكونفهي

تتمدددائرةأعضباناتشكل،معاديةطائرةالصواربمن

.الطائرةوتدمر

فيللطائراتالمضادالدفاعأنظمةتستخدمربما

الأشعة.حبيباتأوالليزرأشعةمثلفعالةقوىالمستقبل

لتدميرشديدةحراريةطاقةلإرسالالأشعةحبيباتتقوم

.المغيرةالوحدات

.الجويدلدفاعأحرىوسيدة.الملغيرةالوحداتعرقلة

والتمويهالتعتيممضىفيماالدفاعمخططهواستخدم

تعرقلكذلكالعدو.طياريلإرباكالدخانيةوالسواتر

الطائراتهجماتالصلبمنبأسلاكالمثبتةالبالونات

تتعرضالتيأصسفناكانتوقد.الطرانالمنخفضةالمغيرة

أكثرإصابتهالتصبحمرارامسارهاتغيرجويلهجوم

هذهللطائراتالمضادةالدفاعاتتستخدموقد.صعوبة

ولكن.التقليديةوالأسلحةالطائراتلعرقلةالانالوسائل

الشرائحاستخداميستلزم،موجهصاروخمسارإرباك

الإلكترونيالتشويشوأجهزة،الوهميةوالأجهزةالمعدنية

بالإضافةالمغير،الصاروختوجيهنظامتتغلعلىالتى

أ!وارلإلدفاعية.واالمدافعالاسشحدا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات
الرشاشالمدفعالموحهةاغديفةاا!دأجاا

المدفعيةالحويةا!واتاالرادار

السفينةاي!وروبية(بمالوسطى)العصورالاختراعانظر:.ادلمحة

الديل(بم)مجموعةالطائرة("الهوائيةالمسفىتطير)كيصالهوائية

الديل(.)محموعةالشراعيةالطائرة

يفتيريا.لدا:نطرا0يادترلدا

مااتجاهفيالحركةإنتاجفييستخدمالئفاثادلمحع

الجهةفيعالبضغطتندفعالغازاتمنتياربواسطة

الموجهةالصوارلوالقذائف!وتعتمد.للحركةالمضادة

بالقدرةلتزويدهاالنفاثالدفععلىالطائراتمنوكثير

لحركتها.اللازمة

)الطائرةالنفاثبالدفعتسيرالتيللطائرةويمكن

تسيرالتيالطائرةسرعةتفوقسرعاتإلىتصلأن(النفاثة

عندالنفاثةالطائراتلبعضيمكنكما.المراوحبدفع

سرعةعلىتزيدسرعاتإلىتصلأنالهواءفيطيرانها

منصارالنفاثالدفعوبوساطةالهواء.فيالصوتانتقال

الوصولوكذلكالارتفاعاتأقصىفيالطرانالممكن

الخارجي.الفضاءإلى

التيالاهتزازاتنفسالنفاثةالمحركاتعنيصدرولا

مراوحإدارةفيتستخدمالتىالمكبسيةالمحركاتتحدثها

ةالمكبو!القفان

الممدةالقفبان

الهدف

ل!ا

القديفةا-

الانفجارلقطة

القذيفةمار

القض!اندائرة

ةدايمد
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عملهافىوالهدوءالانتظامهذاونتيجة.الطائراتبعض

فإنعاموبوجهركوبها.فيالأمانيحققامشخدامهافإن

المحركاتمنوزناوأقلأصغرتعدالنفاثةالمحركات

التي"القوةالدفعقوةمنالقدرنفستعوالتيالمكبسية

النفاثةالمحركاتاستهلاكأنإلا"،الامامإلىالطائرةتدفع

تعطيالتيالمكبسيةالمحركاتاستهلاكعنيزيدالوقودمن

الدفع.قوةمنالقدرنفسأيضا

هوإنشاؤهتمنفاثمحركأوليكونأنالمحتملومن

صنعهاوالتيالأطفاللعبتحاكيالتيالصغيرةالالةتلك

الصينيونامشخدمكما.م06عامالإسكندريهيرو

عشر.الثالثالقرنخلالالحربيعتادهمفيالصواريخ

عامألمانيافينفاثمحركيدفعهاطائرةأولتحليقتموقد

مصدراالنفاثةالمحركاتصارتالحينذلكومنذ.أم939

فيهابما،جمئالأنواعمنللطائراتبالقدرةللتزويد

خطوطتمستخدمهاوالتيالصوتمنالأسرعالطائرات

إلىتطرالتىالفضاءسفنوكذلك،العالميةالطران

الأضى.لكواكبا

النفاثالدفعيعملكيف

منتوضيحهيمكنالنفاثللدفعالأساسىالمبدأ

الحدائق.ريفيالمستخدمالمياهبخرطومتجربةخلال

عندالخرطومفوهةغلقمعمياهبمصمدرتوصيلهفعند

الفوهةغلقنتيجةالخلفإلىالماءارتداديؤدينهايتها،

كلنيللخرطومالداخلىالسطحعلىدبالماءإلى

فىالمياهاتجاهعكسالدفعإلىذلكويؤدي.ألاتجاهات

فئوعند.الفوهةعلىللضغطمحاولةفيالخرطوم

يؤديمما،الخارجإلىبالماءسيدفعالضغطهذافإنالفوهة

إلىهذاويؤدي.الفوهةداخلالضغطاتزانفقدانإلى

بينما،الفوهةمنطقةفيللأماميد!الذيالضغطخفض

ماوإذا.والجوانبالخلفعلىالضغطفىالماءيستمر

الضغطاتزانعدمفإنتشاءكيفتتحركالفوهةتركت

سيدفعمنها،الماءاندفاعوكذلك،الفوهةوخارجداخل

اندفاعاتجاهعكعرالفوهةوسعتتحرك،الخلفإلىبالفوهة

منها.الماء

المبدأنيوتنإسحقالسيرالإنجليزيالعالموضعوقد

خلالمنأم687عامفيالنفاثةللمحركاتالأساسي

لكلأنعلىالقانونهذاوينص.للحركةالثالثالقانون

.الاتجاهفيلهومضاداالمقدارفيلهمساويافعلردفعل

فوهةمنالماءاندفاعيمثلهالفعلفإنالعسابقالمثالوفي

الاتجاهفيالخرطومدفعتالتيالقوةهوالفعلوردالخرطوم

تغذيةفيالمبدأنفسعلىالنفاثالدفيويعتمدالمضاد.

داخلالهواءضغطرفعيتمحيث،الطائراتمحركات

الاحتراقغازاتمنتياراالضغطهذاويدفع.المحرك

منالمندفعالتيارهذاويمثل،المحركمؤخرةمنكبيرةبسرعة

درحدوثإلىالفعلهذاويؤدي.الفعلالعادمغازات

قوةفىيتمثلالاتجاهفيلهومضادالمقدارفيلهمساوفعل

الحركة.انظر:.الأمامإلىالمحركتدفع

المبدأنفسالنفاثةوالمحركاتالصواريختستخدم

مصدرفيتختلفانأنهماإلا،النفاثللدفعالأساسي

حينففيمنهما.كلفيالوقودلاحتراقاللازمالأكسجين

لحرقالجويالهواءأكسجينالنفاثةالمحركاتتستخدم

اللازمالأكسجينبداخلهاتحملالصواريخفإنوقودها،

تنطلقأنللصواريخيمكنفإنهولهذابها.الوقودلاحتراق

جوي،هواءعلىيحتويلاالذيالخارجىالفضاءإلى

الغلافهذاخارجالطرانعنالنفاثةالمحركاتتعجزبينما

.الصاروخ:انظر.الجوي

قوةمنالقدرةهذهتتولد.النفاثةالمحركاتقدرة

احتراقينتجهاالتيالغازاتدفعمنأي،النفاثدفع

منتنطلقوالتىالاحتراقغرفةداخلالهواءفىالوقود

.الأمامإلىالاندفاعقوةفتعطيهالمحركفوهةخلال

دخولفتحةخلالمنالنفاثالمحركإلىالهواءويدخل

و3بينماإلىيصلحتىضغطهيتمثمالمحركمقدمةفي

هذامنجزءيندفعثم.الجويالهواءضغطضعف03

بالوقودخلطهيتمحيثالاحتراقغرفةداخلإلىالهواء

النفاثةالمحركاتمعظموتستخدم.فيهواحتراقه

كوقودللكيروسينالمشابهةالسائلةالنفطمستخلصات

خروجالمضغوطالهواءفيالوقوداشتعالويصاحبلها.

حرارةدرجةارتفاعإلىتؤديالتيالطاقةمنكبيركم

2و...-008.1إلىالاشتعالهذاعنالناتجةالغازات

إلىالمرتفعةالدرجةهذهتؤديأنويمكن.مئويةدرجة

باقيمعالغازاتهذهخلطأنإلا،المحركأجزاءتدمير

إلىالدرجةهذهخفضإلىيؤديالمضغوطالهواء

بتبريدالهواءمنآخرجزءيقومكما،المناسبةالحدود

نهايةإلىالغازاتهذهوتتجه.الاحتراقغرفةجدران

الدفعفتنتجسرعةبأقصىفوهتهمنتنطلقحيثالمحرك

.المطلوب

النفاثةالمحركاتفيالدفعإنتاجأنهذامنيتضح

،المحركداخلالغازاتمنكميةسرعةزيادةعلىيعتمد

غازاتفيالحراريةالطاقةمنكبيرةكميةهناكولكن

نتيجةالطاقةهذهألمحركويفقداستغلالها.يتملاالعادم

عالية.حرارةبدرجةالمحركفوهةمنالغازاتتلكخروج

كميةحركةعلىفيعتمد،المراوحبوساطةالدفعإنتاجأما

كميةلفقدمجالايدعولا،قليلةبسرعةالهواءمنكبيرة

المراوحا!شخدامفإنوبهذاالهواء.فيالطاقةمنكبيرة



النفاثالدفع328

فحخمنفاثمحرك

تمكنالتيالطاقةلإنتاج

التحليقم!الطائرات

منالتقيلةبحمولاتها

والبضائع.الركاب

إنتاجفيأعلىكفاءةويحقة!المفقودةالطاقةكميةمنيقلل

الدفع.قوة

المحركاتمنعليهانحصلالدبالتيقوةإلىوبالنظر

سرعةتغيرتمهماتقريباثابتةقيمةلهاأنفسنجدالنفاثة

تتعرضفإنهاالمراوحمنالناتجةالدفعقدرةأما.الطيران

الطائراتفإنوعليه،الطرانسرعةزيادةعندحادلهبوط

الطائراتلحمرعتهافيتفوقالنفاثبالدفعتسيرالتي

المروحية.

قياسغرفةفيالنفاثةالمحركاتدفعقوةقياسوشم

المحيطةالظروفبضبطيسمحخاصتجهيزذات

طبقاتفيالهوأءخصائصتحاكيبحيثبالمحركات

فيالهواءيندفعكما،المحركإليهايطيرالتيالعلياالجو

أثناءيحدثلمامماثلةبطريقةالمحركإلىالغرفةهذه

قوةوتقاس،مختلفةوارتفاعاتسرعاتعندالطيران

فإنوكمثالالنيوتن،أوالرطلبوحدةألمحركدفع

البويئالطائرةفيتعملالتىالنفاثةالأربعةالمحركات

المحركيعملكيف

النفاث

مؤخرةاتجاهفيالاحتراقغاراتتندفعتم،ويحترقلالوقودحلطهيت!تمفينصعطالمحركإلىالهواءيدخل

الاتجاهفىالمحركيد!عفعلرديقابلهفعلهوالمحركمنوحروحهاالدفاعهاأتاءالعاراتتحدتهزما،المحرك

المصاد.

الخلفإلىتسطلقالغازات-الفعلالامامإلىيمدفعالمحرك-المعلرد
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النفاثالمحركاختبار

محهزةعرفايتطلب

محركحاصا.وإعدادا

مثبتتضاغطهيتوربينى

منصةفوقتمتمغيلهأثماء

قوةلقياساختبارات

تدبالتي)القوةالدفع

التي(للأماملالمحرك

.المحركينتحها

رطل006.51قدرهادفعقوةمنهاكلينتج747

(.نيوتن023؟...)

النفاثةالمحركاتأنوع

أساسية:أنواعأربعةإلىالنفاثةالمحركاتتقسم

مروحى،توربينيمحرك2-،نفاثتوربينيمحرك-ا

نفاثمحرك-4،مروحيتضاغطيتوربينيمحرك3-

يعتمدالسابقةالمحركاتبينالاختلافووجه.تضاغطي

الغازاتتياردفعأي،النفاثالدفعإسهاممدىعلى

ففى.للمحركالكليللدفعبالنسبةالمحركفوهةمنالمنطلقة

دفعمنالدفعقوةمعظمتنشأالمروحيالتوربينىالمحرك

الأكبرالنصيبأيضاالنفاثالدفعقوةتمثلولا،مروحي

المروحي.التضاغطىالتوربينيللمحركالكلىالدفعمن

المحركاتتلكبينللاختلافأخرىأوجهأيضاوهناك

منها.كلبداخلالهواءضغطزيادةطريقةمثل

التيالمحركاتأنواعأوليعد.النفاثالتوربين

علىبالقدرةالنفاثةالطائراتتغذيةفىاستخدمت

النفاثةالمحركاتمنالأخرىالأنواعولاتختلف،الطيران

.الإضافاتبعضفيإلاالنفاثالتوربينعن

أنبوبخلالمنالهواءاندفاعيتمالمحركهذاوفي

أنبوبوظيفةأصبحتوقد.الضاغطإلىليصلإدخال

النفاثةالمحركاتسرعةزادتأنبعدتعقيداأكثرالإدخال

حيث،الصوتسرعةعنالأخرىالطائراتبعضفي

تصادميةموجاتانتشارإلىالسرعةفيالزيادةهذهتؤدي

التصادميةالموجاتهذهوتحد.المحركدخولهعندالهواءفي

ويمكن.الضاغطإلىالهواءسريانمن-كبيربشكل-

المستمربالتعديلالموجاتهذهتأثيرتقليلالنفاثللتوربين

.الإدخاللأنبوبالدأخليللشكل

وتتشابه،المحركداخلالهواءضغطبرفعالضاغطويقوم

التوربيناتمعهيكلهافيالتوربينيةالمحركاتضواغط

يزودأنيمكنالضواغطمننوعانوهناك(.دوارة)كمعدة

الهواءسرياناتجاهيختلفحيث،النفاثالمحركبأحدهما

وأالسريانمحوريضاغطايكونأنفإمامنهما،كلفى

.السريانمركزيضاغطا

عجلاتعدةمنالعسريانالمحوريالضاغطويتكون

التيالصغيرةالريع!منمجموعةمنهاكلفييثبت،دوارة

الكهربائية.المروحةحالةفيكماالاجنحةشكلتأخذ

علىبعضخلفبعضهاالتواليعلىمرتبةالعجلاتوهذه

حولكبيرةبسرعةيدورالذيالضاغطعمودامتداد

توضعدوارتينمتواليتينعجلتينكلوبين.محوره

الخارجىالجسمفىمثبتةالريم!منثابتةمجموعة

محوريوازياتجاهفيالهواءسريانوعند.للضاغط

الدوارةالعجلاتريم!بينالهواءينحصر،الضاغط

الهواءضغطيرتفعأنويمكن.ضغطهفيرتفعالثابتةوالريمق

ضعف03حواليإلىالمحوريةالضواغطبعضمنالخارج

إليها.الداخلالهواءضغط

مركزاتجاهفيالهواءالمركزيالسريانضاغطويكبس

الطوقاتحاهفىالهواءيدفعثم،الدورانلممريعةعجلة

المركزيالضاغطيسفتصميماولاللضاغط.الخارجي

كماالعجلاتمنمتتاليةمراحلأوصفوفعدةبوجود

فيارتفاعأقصىفإنولهذا.المحوريالضغطفيالحالهو

أضعافستةهوالضاغطهذايحدثهأنيمكنالهواءضغط

الخارجي.لهواءا

غرفةإلىيتجهالضاغطمنالهواءخروجوبعد

52بيننسبتهتتراوحمنه،جزءيختلطحيثالاحتراق
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نفاثثوربين

مروحيتفماغطيتوربين

مروحيتوربين

القدرةالمحركاتهذهتتحوكيىالنفاثةالمحركاتم!رئيسيةأنواعلأرسعةالرئيسيةالأحراءاأدلاهتوصئالأشكال

.المحركاتاهذهأماميةماطراليميرع!أ!الأث!طوتوضح،للحركةاللارمة

النفاثفوهةالهواءمدخل

احتراقغرفوقودحاقن

بدرجاتهـات

عاليةحرارة

الهواءمدخل

ضاغط

وقودحاقن

الهواءمدخل

!شكخخ!ىا

-جحيوعح-؟؟

!كرير+---بركاجم!يم

11

جمص-؟!!يم

حسبهجي7

جج!

صوحيكطضا

مروحىمحرك

لأ4

لهبمثبتتوربين

اللاحقةالحارقةوقودحاقناحتراقغرفة

ضاغط

احتراقغرفةوقودحاقن

ضاغط
بينتور

القدرةتوريين

احتراقغرفةوقودحاقنالهواءمدخل

ا

بدرجاتغازارز

عاليةحرأرة

بدرجاتت

عال!ةشارة

ورجايدرا

عاليهرة
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نفسه.بالترتيبالمحركاتمنالأنواعهذهتستخدماليللطائراتأمثلةأدناهالصوروتوضح
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وذلك،الصوتسرعةتفوقسرعةإلىسرعتهرفعينبغيالتفحاغطيالنفاثالمحرك

خلالمنالمحركداخلالهواءيمدفع.تشغيلهقبلآخرنفاثمحركأوصاروخباستخدام

ضغطهيتمحيثالاحتراقغرفةمنيقتر!عدماالهواءسرعةتححففه!الهواء.مداخل

حاقنةتضخهالذيالوقودمعالهواءيحتلط.الحلفىالمدحلمنالهواءم!مريدباندفاع

يتجصالديالضغطيفث.الاحتراقعمليةتتمثم،الاحتراقعرفةداخلالوقود

المحركيعمل.الأمامإلىالمحركويديرالنفاثفوهةحارجالغازاتوالهواءالمحترقالوقود

بشكلىاستعملالسببولهذا.العاليةالسرعاتأثاءأفضلبطريقةالتضاعطيالنفات

.الصورةفييظوالذيمثلالصوارلإلموجههإدارةفىرئيسي

تدفع.الداحلالهواءلضغطكالمروحةريمقديبضاغطمزودالنفاثالتوربينيالمحرك

يختلطحيث،الاحتراقغرفمنمجموعةداخلإلىالمضعوطالهواءالضاغطريم!

بسرعةالغارويتمدد،مشتعلةغازاتلدلكمشكلاويشتع!!الوقودمعالمضغوطالهواء

والضاغطالتور!نبينالموصلالعموديحافظتدور.ويحعلهاالتوربينيةالريشداخلمندفعا

الغازاتتزويدطريقعنإضافيةدفعقوةاللاحقةالحارقةتغطي.الصاغصأدورانعلى

التىالمعدنيةتمئالصفائح.النفثيالدفعمنويزيديحترقالذيالوقودم!بمزيدالساحنة

التوربينيةالمحركاتتزود.أطهباإطفاءمنالاندفاعالسريعأمخارااللهبممسكاتتسمى

تظههركالتىمقاتلةأمري!صيةطائراتوهىاللازمةبالقدرة2تايجرإي(-5-ف)1طائرات

.الصورةفي

بوجوديتميزولكنهالسفاثالتورلييالمحركيشبه:المروحيالتفماغطيالتوربينيالمحرك

الهواءمعظمويمر.الهواءمدحلعمدضحمةمروحةشكلعلىأماميمروحيضاعط

تورلينيمحركإلىمندفعاالهواءمنتبقىماو!دخلدء.قوةمشجاالمحركحولالمضعوط

عازاتاندفاعنتيحةالسفاثأولفعاقوةعلىللحصولالنفاتالتورلينيالمحركأداءبنفصيقوم

منونوعيناحتراقوغر!ضاغطمنالمحركهذاويتكود.المحركفوهةم!الاحتراق

المروحي،الموربينوتسمى،والتانيةالضاغطلإدارةاللازمةالقدرةتعكلالأولى،التوربينات

التوربينىللمحركيمكنفإنه،الدفعقوةعلىالحصولفىطريقتينوبامشخدام.المروحةتدير

أيضاوهيأقل،سرعاتعندالنماثالتوربييالمحركمنأكبردفعقوةتحقيقالتضاغطي

أكترالتضاغطيالتوربينيالمحركويعتبرالوقود.ا!شخدامليأقلوبمعدلا!ادئابالأداءتتميز

-ح"الطائرةمثلالتحاريةالطرانخطهوططائراتمنالعديدعليهوتعتمدانتشارا،المحركات

المقاللة.الصورةفيا5

المحركويستخدم.لماثتوربي!يومحركمروحةصنيتكونالمروحيالتوربينيالمحرك

الدفعقوةالمروحىالتوربينيالمحركتعطىالتىالرئيسيةالمروحةإدارةفيالمفاثالتورليي

لشتمددالاحتراقعرفةم!الاحتراقعازاتتندفععندماالمروحةوتدور.للحركةالرئيسية

يتصلحيت،الحركةعلىالقدرةالمروحةتعطيكىالدورانإلىوتدلعهالتوربينخلالم!

غازاتتمطقثم.التروسمنمجموعةخلالم!المروحةدورانبمحورالتوربينمحور

قوةمنإضافياضئيلاقدراالمحركلتعطي،المحركفوهةم!طاقةمنفيهاتبقىبماالاحتراق

منخفضةسرعاتعدتسيرعندماالمحركاتأكفأالمروحيةالتوربينيةالمحركاتوتعتبر.الدفع

.القدرةنفستعطهيالتيالمكبسيةالمحركاتمنوزناوأحفحجماأصغروهينسبيا،

الطائرةمثلالصغيرةالتحاريةالأعمالفىبكثرةالمروحيةالتوربينيةالمحركاتوتستخدم

المقاللة.الصورفيتظوالتي،كرافتبيتشكيمحالسوبر
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يحقنالذيالوقودمع،الكليالهواءمنالمائةفي4و.

وضغطالحرارةدرجةتزدادالوقودوباحتراق.فيهويحرق

يمالغاراتهذهوباختلاط.الاحتراقمنالناتجةالغازات

حرارتهادرجةتنخفضالضاغطمنالقادمالهواءباقي

إلىالساحنةالغازاتتلكوباندفاع.معقولةبدرجة

،الدورانإلىالتوربينري!عجلاتتدفعفإنهاالتورلين

إلىالأمامىالضاغطتدفعبحيثالمطلوبةفتنئالقدرة

معها.الدوران

فوهةإلىللتوربيندفعهابعدالاحتراقغازاتتتجهثم

للمحركالختلفةالأجزاءمنالهدففإنوبهذا.المحرك

عندلتحقهتالمحركفوهةعندالغازاتطاقةرفعهوالنفاث

عندالغازاتسرعةوتصل.المطلوبةالدنجعقوةانطلاقها

فيكما00261إلىنفاثتوربينفوههمنخروجها

سرعةمنأقللسرعةالمصممةالتوربيناتوفى.الساعة

فتحةحتىتدريجئاالفوهةمساحةتضيقالصوت

منأكبرلسرعاتالمصممةللفوهاتبالنسبهأما.الانطلاق

حيثأخرىمرةتتسعثمتضيقفوهتهافإنالصوتسرعة

الغازاتسرعةزيادةعلىأحرىمرةالفوهةاتساعيساعد

خروجها.عندالصوتلسرعةعن

تسمىإضافيةنبائطالنفاثةالتوربيناتلعضتصتخدم

زمنيةفتراتفيالمحركدفعقوةلزيادةاللاحقةالحارقات

وفوهةالتوربينبيناللاحقةالحارقاتوتوضع.قصيرة

أجمةعانسبةعلىتحتويأمخازاتاهذهولأن.الغازاتخروج

كميةحرقفياستغلالهايتيحهذافإن،الاكسجينمن

درجةكثيرايرفعممااللاحقةالحارقةفيالوقودمنإضافية

،الغازاتتلكإلىأخرىطاقةإضافةيمثلوهذا.الحرارة

قدراللمحركتحققالسرعةفيزيادةتحقيقعلىفتعمل

يؤدياللاحقةالحارقةاستخدامولكن.الدفعقوةمنكبيرا

يقصرولهذاالوقود،اممتهلاكفىكبيرةزيادةإلى

يمكنحيث،قصيرةزمنيةفتراتعلىأستخدامها

القيامأثناءأوالرأسىأوالعسريعالصعودفياستخدامها

.بالمناورات

لإمدادهاالنفاثةالمحركاتالعسكريةالطائراتتستخدم

النفاثةالأمريكيةفالطائرةلها.اللازمةبالقدرةالعاجل

التوربينىالنوعمنمحركينتستخدمإي(-5اف)نورثروب

!دقوةمنهماكلينتجحيثاللاحقةالحارقةذيالنفاث

امشخداموعندرطل(..0053أو)نيوتن51)006تعادل

002/22إلىمحرككلدفعقوةتصلاللاحقةالحارقة

حابالرطائراتبعضوهناكرطل(.5).00)أونيوتن

.النفاتالتورلينأيضاتستخدمالتيالصغيرة

لكنونفاتتوربينالأساسفيهو.المروحيالتوربين

مروحة.إدارةفيمنهالناتحةالقدرةمعظماستغلاليتم

ثمضاغطمنلمجكونأنهفيالنفاثالتوربينمعويتشابه

فياخرتوربينإليهيضافولكن،توربينثماحتراقغرفة

غازاتوتدير.الضاغطيدورالذيالتوربينمؤخرة

الذيالقدرةتوربينويسمى،الثانيالتوربينهذاالاحتراق

خلالمنالمروحةدورانعمودمنهالناتجةبالقدرةيغذي

.تروسصندوق

الاحترأقكازاتطاقةمنالأكبرالجزءاممتنفادوبعد

استغلاليمكن،المروحةيديرالذيالقدرةتوربينإدارةفى

فوهةمنمحدودةبسرعةباندفاعهاطاقهمنمنهاتبقىما

الدفعإلىالدفعقوةمنضئيلأقدرافتضيف،المحرك

الحالةهذهفيالأساسيالاعتمادي!صنحيث،حىالمرو

المروحة.دورانمنالناشئاسدفعاعلى

كماإدارتها،فيبالسلاسةالمروحيةالتوربيناتتتميز

،الأعطالبقلةأيضاوتتميزامشهلاكها،فياقتصاديةأنها

علىتزيدبسرعةالطرانعلىالقدرةعدميعيبهاولكن

منوزناأخفوحجماأصغروهي.الصوتسرعة

فإنهاولهذا،القدرةنفستعطيالتيالمكبسيةالمحركات

طائراتوكذلك،الضخمةالنقلطائراتفيتستخدم

مراوحإدارةفيتستخدمكما،والمتوسطةالصغيرةالركا!

التوربيناتالحالةهذهفيوتسمى،المروحيةأطائراتا

الغازية.

نفاثتوربينأيضاهو.المروحيالتفماغطيالتوربين

كبيرمروحيضاغطإدارةفىقدرتهمنجزءايستخدم

بهذايحيطكبيرظرفداخلالمحركمقدمةفيموضوع

توربينبوساطةمدفوعاسريعاالضاغطهذايدور.الضاغط

المحركإلىويدخل.المروحيالتوربينفيللمستخدممشابه

الوقودفيهيحقنثم،ضغطهشمحيثالهواء،منكمية

فوهةمنخروجهأثناءفيعطيالتوربينعلىيرثم،ويحرق

الهواءمنالأكبرالجزءأنإلا،الدفعقوةمنقدراالمحرك

وباستغلال.المحركحوليمرالمروحيالضاغطيدفعهالذي

دفعإلىيضافآخردفعاينتجفإنهالخلفإلىاندفاعه

للحصولالطريقتينهاتينوباستخدام.الاحتراقغازات

هذاكفاءةفإنمختلإن،مصدرينمندفيقوةعلى

دونالمروحىالتوربينكفاءةمنتقتربأنيمكنالتوربين

أكبربسرعةالطيرانعلىالنفاثةالتوربيناتبقدرةالإخلال

أيضاالتوربيناتهذهتجهيزويمكن.الصوتمعرعةمن

عندالمحركات!ذهدبقوةرفععلىتعمللاحقةبحارقة

.اللزوم

منالنوعهذاا!متخداميحققهاالتيالمميزاتمن

أثناءيحدثهاالتيالضوضاءدرجةانخفاضالمحركات

المحركاتفىالضوضاءمستوىيعتمدحيث،التشغيل

فوهةمنالعادمغازاتتيارخروجسرعةعلىالنفاثة
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يذالتوربينمنالغازاتخروجسرعةإنوحيث.المحرك

التوربينمنالغازاتسرعةعنتقلالمروحيالضاغط

التوربينمنهدوءاأكثرالتوربينهذاأداءفإن،النفاث

.النفاث

المحركاتأكثرالمروحيالضاغطذاتالتوربيناتوتعد

البوينجالطائراتفيتستخدمالتيفهيشيوغا.النفاثة

تعملالتيالكبيرةالطائراتكلفيتستخدمكما747،

النفاثةالعسكريةالطائراتتغذيةوفي،الجويةالخطوطعلى

لها.اللازمةبالقدرة

ألمحركاتأنواعأبسطيعد.التضاغطيالنفاثالمحرك

بدوننفاثتوربينيمحركأمعاسيةبصفةوهو.النفاثة

معالمحركإلىالهواح!يدخلحيث،ضاغطأوتوربين

م!الإدخالأنبوبفيمسارهفيمرورهوأثناء.الطيران

بالتأثيرالمحركداخلالهواءفيرتمضغط،تدفقهإبطاء

المحركإلىالجويالهواءاندفاعباستخدامأي،التراكمي

المحركطيرانأثناءالمدخلعندالهواءعلىالضغطفى

الهواءهذأفيالوقودمنكميةتحقنثم.عاليةبسرعات

طاقةذاتغازاتعلىالحصوليمكنوبهذا،المضغوط

قوةمحققةالمحركفوهةمنلتطلقلصرعتهازيادةفيتم،عالية

التضاغطيالنفاثمكوناتبساطةونتيجة.المطلوبةالدفع

ولا.الطائرةالشعلةاسمعليهالعلماءبعض!أطلقفقد

طيرانهاعندعملهاتؤديأنالتضاغطيةالنفاثاتتستطيع

فيأسالممياعيباهذاويعد.الصوتسرعةمنأقلبسرعة

الصوتسرعةسرعتهاتفوقأنيجبحيثاستخدامها،

قادرايكونتضاغطيتأثيرالهوأءمدخلعنديحدثحتى

للمحركيسمحالذيالقدرإلىبداخلهاالضغطرفععلى

محركأوصاروخاستخداميلزمولهذا.عملهيؤديبأن

حتىالبدايةفيالتضاغطيالنفاثالمحركيدفعاخرتوربيني

.الصوتسرعةتفوقتشغيلسرعةإلىيصل

فييستخدملاالتضاغطيالنفاثالمحركفإنعموما

دفعفىاستخدامهمثلخاصةتطيقاتلهولكن،الطائرات

وهىفيربراند.ريانتيليدينالمسماةالأمريكيةالمعدة

،الصوتسرعةتفوقبسرعةيسيرطائركهدفتستخدم

للقطعالمضادةالقذائفليحاكىبعدعنفيهالتحكمويتم

التدريب.أثناءالبحرية

النفاثةالمحركاتتطور

هيروالعالمقامالذيالصغيرالنفاثالمحركيت!سون

منيتدفقجوفاءكرةمنم06عامبإنشائهالإسكترري

متقابلتينجهتينفيفوهتينخلالمنماءبخارأداخل!

دورانهماإلىالفوهتينهاتينمنالبخارانطلاقويؤديمنها،

رشماشاتمنالماءاندفاعبهايؤديالتيالطريقةبنفس

معدلاتزادتوقدنفسها.حولدورانهاإلىا؟كوريةالري

نتيجةالطائراتد!فيواستخداماتهالنفاثا"لمجركتطور

الثانيةالعالميةالحربقيامإلىأدىالذيالمتزايدللتوتر

فينفاثةطائرةأولطيرانتمفقدام(.49ء-1)939

تغذىوكانتبمأ939عامهينكلاسمعليهاوأطلقألمانيا

فونهانزالالمانيالفيزيائيتصميمهوضعنفاث.بمحرك

كابروني-النفاثةالطائرةوطيرانبناءتمإيطالياوفيأوهين،

.أم049عام2(س)سكامبيني؟

الطائرةنفاثةطائرةأول

،178-هيهينكلالألمانية

72فىلهاطيرادأولوكان

وقد،9391عابمأغسطس

فولىفانزالالماليالفيزيائيقام

تورلي!ىمحركبتصميمأوهين

اطائرة.الهدهلفاث
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قدرتهماإثباتم!أ!ائرتيناهاتينمنأيتتمكرولم

جلوسترالنفاثةالطائرةظهرتماوسرعان،العملية

سابقتيهامنأكثرنجاحالاقتوقدتطورا،الأكثر28/93

الم!يالجويالسلاحضباطمنوهو،ويتلفرانكيدعلى

.أم149عاملهاعمليطيرانأولتموقدبريطانيا،شي

أضفاثةاالمحركاتامحتخدامشيالسبقالألمانياكانقدر

قامتثم،الثانيةالعالميةالحربأثناءالموجهةالقذائفلدفع

!!صب!الطائرةببناءأم479اعافيالمتحدةالولايات

الصوتسرعةتفوقبسرعةتطيرطائرةأولوهي،-أ

الصماروخي.الدفعبامشخدام

فيالمروحيةوالتوربيماتأضفاتةاالتوربيناتامشخدامبدأ

خلاأ!بالقدرةأضجاريةاالجويةطالخعوأطائراتتغذية

اعتمدأ!قتانفسوفي.العشرينالقرنمنالخمسينيات

علىأضوأ!زواالبوماركمثلالأمريحيةالموجهةالقذائف!د!

التوربيناتحلتالستينياتوفي.التضاغطيةالنفاثات

الطائراتفيأضفاثةاأضوربيناتامحلالمروحيةالتضاغطية

والعسكرية.التجارية

المروحيةالتضاغطيةأخوربيساتاا!عتخدامانتشروقد

تشغيلها.وهدوءكفاءتهاارتفاخنتيجةالسبعينياتخلال

والثمانينياتأحسبعيسياتاخلاا!م!صنمةألحاثأجريتوقد

التضاغطىأضفاثاالمحركعم!!اضطويرالقرنهذامن

الموحهة.للقدائم!دفعكوحدة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اطائرةاالحرحء

المرحهةاغديمةاالمصاءرحلات

فرالكاحسيرا،ويماالبحاريةالقوارد!ساق

الصار؟ت

الموفموععرعنا

النفاثالدفعيعملكيف-أ

أصماتاللدشعالاساسيالمبدأ

اصماتةاالمحر!صاتقدرة-!

النفاثةالمحركاتأنواع-2

الحماتالتوري!!-أ

حيالمرراخور!تا!

المروحيالتضاغص!!اضور!!اج

التصاعص!!اسماثاالمحرك-د

النفاثةالمحركاتتطور-3

أسئلة

علىاصعاتةاالفائرات!حركاتلهاوتتموالتيالمميراتما-

الفائرات؟!يال!صسيةحاتالمحر

الحفات؟المحركعناصاروحايحتلوركيص

؟اشساراالحماثةالمحرحطتأنواأكترما

؟ال!سكندريهيروس4

إدارةفيقدرتهمعظميستحدمالديالمفاتالمحرك!عما-5

المروحة؟

الدفع؟قوةتعميمادا-6

نفاثة؟لطائرةطيرارأولتممتى7

اللاحقة؟الحارقةتعميمادا-8

"؟الطائرة"الحتسعلةعليهيطلهتالديالسعاتالمحركلوعما9

للحرحصة؟التالتيهوت!تالولى!ا-01

منزديةتسديةدعبةالنقوددفعدعبة.لعيةالئقود،دلمحع

طولهاطاولةعلىاللعبةوتتم.فريقانأولاعباديمارسها

علىمتعامدةخطوطوتوجدملما368وعرضهاملما061

يستخدمقواعد.إلىالطاولةتقسم،الطويلينالجانبين

نحومنهاكليبلثطر،معدنيةأقراصخمسةاللاعبان

الطاولة،نهايةفيبارزةالأقراصاللاعبانيضعا.52

دفعبوساطةشكلبأيجمئالقواعدملءإلىويهدفان

طريقعن،قاعدةأيةداخلإلىمراتثلاثالأقراص

دورهلاعبأيالستكمالعنداليد.راحةأوالإبهاممقدمة

قرصلكلالطاولةطرفشيبالطباشيرالنقاطتسجي!!يتم

ليعست-هنا-اللعبةأنيخفىولا.القاعدةفىتمامايستقر

تعالى.افىحرمهالذيالميسرمنهداالأن،حقيقيةبنقود

فىالدفدىوتنمو.المنزديةالزينةلأزهارشجيرةالدفلى

ونصفأمتارأربعةإلىارتفاعهايصلحتىالأحيانبعضر

ادووروالشكلرمحيةجلديةأوراقاالشجيرةوتحملالمتر.

لهماالشجيراتهذهمنشيوعاالأكثرأشوعانوا.حميلة

الأجزاءهوالدفلىوموطن.بيضاح!أوحمراءمثمرةزهور

الشكلرمحيةحلديةأوراقاتنتجوهي.زيةأرهارشحيرةالدفلى

سالورد.لتسيهةوأزهارا
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ويزرع.المتوسطالأبيضالبحروإقليماسيافىالدافئة

الدافئة،الأجوأءفيالطلقالهواءفيالدفلىالبستانيون

المعتدلة.الأقاليمفيوأحواضأصصفيويزرعونها

يجبلذا،أكلتإذاسامةالنباتهذاأجزاءكلولأن

فيالنباتشتلاتوضعتوإذاأكلها.منالأطفالتحذير

أسابئقليلة.خلالجذوراتكونفإنهاماءبهازجاجات

تتكونأنوبعد.الشتلاتمنالدفلىالبستانيونوينمي

تنموحيثغنيةرطبةتربةإلىنقلهايجبالشتلاتجذور

جيدا.

الأثرية.المقبرةالقبر،(؟الميتلردفنالجنازةانظر:.اد!ن

)جدود(.السامالنباتانظر:.الددئة

ملحنأم(.409-)1841أنتونيندفوراك

مدرسةمؤسسيمنلمحميتاناوبيدريشهويعد،تشيكي

متنوعةمجموعةدفوراكألف.التشيكيةالقوميةالمولحميقى

الحجرةوموسيقىالأغانى:شملتالموسيقيةالأشمكالمن

قليلةمجموعاتتعزفهاصغيرةموسيقيةأعمالوهي-

والأوبراالكورالوأعمال-الموسيقيينمنالعدد

خلالمنشهرتهواكتعسب.والرقصاتوالسيمفونيات

تعبيرخيرالسيمفونيةهذهوتعدالجديد،العالمسيمفونيته

فيشاعالذيالجديدةالرومانسيةموسيقىأسلوبعن

عشر.التاسعالقرننهايات

سائروموسيقى،الشعبيةالتشيكموسيقىشكلت

دفوراكلأعمالرئيسيامصدراالسلافيةالشعوب

التعبيراتمنفقراتدفوراكأغانيوتتضمن.الموسيقية

بينمنوكان.للحنالماهرالالممتخدامومنالقويةالدرامية

غجريةوألحانأم(،)876مورافيةألحان:المعروفةأغانيه

منللبيانوأم()198دومكيثلاثيةوتعدأم(.)088

سواءألموسيقيةأعمالهوتتسم.الحجرةلموسيقىأعمالهأشهر

افتتاحيةمثل-الأوركستراليةأعمالهأوالحجرةموسيقى

منوكان.وقوتهاالغنائيةبروحها-ام()298الكرنفال

المسمىالشهيرالكورال:الرئيسيةالكوراليةأعمالهبين

موتبعدالعملهذاألفوقدام(.ماتار)876ستابات

أم(.)886لودميلاموشحةأيضاوألف.أبنائهمناثنين

أعمالهأفضل(منم0091)الماء()حوريةروسالكاوتعد

للأوبرا.قدمهاالتي

تدعى،براغمنبالقربصغيرةقريةفيدفوراكولد

إلىعمرهمنعشرةالسادسةفيوذهب.هوزفيسنيلا

المسرحفيدفوراكعملوقد،الموسيقىلدراسةبراغ

كعازف-أم862عامفيتأسعي!الذيالتشيكيالقومي

الفترةفيدفوراكوبدأ.الأوركسترأليةفرقتهفيللكمان

يتوقفلادفورأكوكان.الموسيقيةالقطعتأليفاقينفسها

ما873عامفيقامولذلك،أعمالهنقدفيالإؤراطعن

أعماله.اصعظمبحرق

أنغامعلىالمجموعةأنشدتهاالتىالتراتيلقصةاعتكا

لدفوراكعملأولأم873عامفيتمثيلبدونالموسي!ث

بقدرالعملهذاوحظي.المسرحخشبةعلىتأ!.يتهتمت

عرضبعددفورأكوقدم.والتصفيقالإعجابكلنكبير

الحكومةتقدمهاالتيالمنحةعلىللحصولطلباال!ملهذا

تعضيدبغرضسيمفونياتهأحدطلبهمعوأرفق،للموشتميين

بينهممنكانالذين-المحكمينكلوأعجب.طلبه

جعلهمكا،الموسيقيةدفوراكبموهبة-برامزيوهانر!

الفترةهذهوشمهدت.سنواتثلاثلمدةمنحة4يمنحوز

الذيوبرامزدفوراكبينطويلادامتالتيال!لاقةبداية

أعماله.نشرعلىدفوراكلمساعدةنفوذهامشخدا!

الأولىمجموعتهأم878عامفيدفوراكءألفى

هذهعرضتوقد.السلافيةالرقصاتباسمالشهبرة

دفوراكجعلمما،أم987عامفيلندنفىالرقص!ات

زيارةفيدفوراكبدأأم884عامومنذ.إنجلترافيمعروفا

أعمالهتنفيذعلىللإشرافعديدةمراتإنجلترا

والكورالية.الأور!سشرالية

التأليفلعلمأستاذاأم198عامفيدفوراكأصىجح

تزايدأنبعدوتلقى.براغفيالكونسيرفتوارفيالموسي!ي

للعملعرضاالمتحدةالولاياتفيونجاحهدشهرتهحجم

وشغل.نيويوركفىللموسيقىالقومىلممونسيرفتوارمديرا

،أم598عامحتىأم298عاممنالوظيفةهذهدفوراك

التشيكيةالمرأكزبعضوزيارةبادارةنفسهاالفترةفي!وقام

المدويست.منطقةفيالأخرىوالسلا!ية

قطعةالمتحدةبالولاياتإقامتهأثناءدفوراكألؤ!

العملهذاوكانالجديد.العالممنبعنوانموسبتية

إلىالإشارةتتمماعادةولكن،والأخيرةالتاسعةمسيمفوأسته

بدأوأنهخاصةالخامسةمميمفونيتهبوصفهاالسيمفونيةهذه

دفوراكواستخدم،أم088عامبعدسيمفونياتهترقي!في

ولم.الأخيرةسيمفونيتهفيالروحيةالزنجية11،لحانبعض

للأغانيالموسيقيةالنوتةحرفىبشكلدفوراكيقتبصر!

بروحها.واحتفظجديدبشكلاستعارهاولكنه.الشعبية

الشرقيةأوروبافينويناسمدفينانهر.لهردلمجا،

منالنهرهذأوينبعدوغافا،أوالغربيدفيناأحدهمايسمى

عندالوأقعريغاخليجفيويصبروسيا،فيهـ!سكوغرب

كم.أ،910النهرهذاطولويبلغلاتفيا،فيريغامنطقة

فيمهمامائياممراويعد،الشماليدفيناالاخرالنهرويدعى
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دفينانهرويتكونسيا.ررمنالغربيالشماليالجزء

وفيشيغدا،لعسوخونانهراهمانهريتين،مرحلتينمنالشمالي

ويصب،كم732حوالىالشماليدفينانهرطولويبلغ

لعضوتسافر.آركينجلميناءعندالأبيضالبحرفي

دفيناقناةوتربط.الشماليدفينامياهعلىالبخاريةالقوارب

والفولجا.نيفابنهريالنهرهذاالشمالية

عادةيصنعأغنباقماشمنخفيفنوعالقطئيادق

القمالقوهذا.الصناعيةالحيوطمنأوالقطنأوالكتانمن

وبأوزانوينسئبعروضمعقد.غيربسيطنسيج

فىللماءالصامدالقويالقمالقهذا.ويستخدممختلفة

والندل،الطهاةيرتديهاالتيالواقيةالملابسصناعة

الملابسصناعةفيأيضاالمادةهذهوتستخدم.والجزارون

مشائرتجهيزوشى،والجراحونالأسنانأطباءيرتديهاالتي

التس.لاعبىوأحذيةللحرارةالمقاومةوالأقمشةالحمامات

تجهيزفيالنوعهذامنثقلاالأكثراالأقمشةوتستخدم

واشرعةالالاتلحملالخصصةوالأحزمةالالاتأغطية

البريد.وحقائبوالخياءالمضمعوأقمشة،المراكب

التيل.:أيضاانظر

أ(.7041-9134هـ،908-)075دقماقابن

عددبلغ.بالقاهرةولدحنفيفقيه.دقماقبنالدينصارم

متشدديمنفقيهاالاطلاعغزيركان.المائتيننحومؤلفاته

إلابهايقملمأنهإلابدمياطالواليمنصبتولى.الحنفية

إلىشهرتهترجعبها.وتوفىالقاهرةإلىعادحيثقليلا

مدأنهويبدوالأمصار،عقدلواسطةالانتماركتاله

الكبرىالشرةالأمصاريصنفأننيتهفيوكان،يكتمل

بقيةعلىمصرمدنفضلبيانمعالإسلاميالعالمفي

لأحيائهاالفمسطاطمدينةالكتابتناولوقد.المدن

وكنائسها.وأبنيتهاومدارسهاومساجدهاوبركهاوأسواقها

!مجزءينتدوينمنإلايتمكنلمدقماقابنأنويعتقد

كتابتها.ينويكانالتيالعشرةالأجزاء

منعديهانحصلالتىالمطحونةالناعمةالمادةهوالدديو

ويستخدم،القمحمنالدقيقويصئمعظم.الحبوبطحن

طحنهايتمالتيالأخرىالحبوبومنالخبز.لإعداد

والأرزوالدخنالشاميةوالذرةالشعير:دقيقإلىوتحويلها

مثلعديدةلأغذيةالرئيسيةالمادةالدقيقويعتبر.والشوفان

والكيك.والمكرونةالخابزومنتجاتالبسكويت

وفي.الإنسانيتناولهاالتيالأغذيةأكثرهووالخبز

منأكثرعلىالإنسانيحصلالعالمبلدانمنكبيرعدد

الدقيق.منمصنوعةاغذيةمنالغذائيةاحتياجاتهنصف

و!القممنالمصنوعالأبيضالدقيق.الدقيقأنواع

ويوجد.الصناعيةالبلدانفيالمنتجةالدقيقأنواعأكثر

هي:الأبيضالقمحدقيقمنرئيسيةأنواعثلاثة

المتعددالدقيق3.الكعكدقية!2-الخبز.دقيقأ

فيلاستخدامهأساساالخبزدقيقتصنيعويتم.الأكراض

فيالتجزئةمحلاتبعضفيأيضايباعأنهإلآالخابز،

المستوىعلىلاستخدامهتصنيعهويتم.أساط!تابعض

المنزلية.وللأغراضتجارياالكعكدقية!ويستخدم.التجاري

للأغراضأساسافيستخدمالأعراضالمتعددأ!دقيوتاأما

المنزأجة.

نسبةحيثمنأساساالثلاثةالدقيقأنواعوتختلف

علىيحتويأنيمكنالخبزفدقيقمنها.كلفيالبروتين

%8منأقلعلىالكعكدقيقويحتوي.بروقن%اا

فيهوالذيالأغراضالمتعددالدقيقيحتويبينما،بروتين

حواليعلىالكعكودقيقالخبزدقيقمنمخلوطالحقيقة

بروت!ت.01%

تكوينعند!القفدقيقبروتينإلىالماءيضافزعندما

دقيقوعجينة.الجلوتينتسمىشجةمادةتتكون-العجينة

ففيهاالكعكدقيقعجينةأماقوي،جلوت!!فيهاالحبز

خليطفيهاالأغراضالمتعددالدقيقوعجينة.ضعيفجفوتين

القويالجلوتينويتفاعل.ضعيفوجلوتينقويجلوتين

حجموزيادة،العجينتخميرإلىمؤدياالخميرةمعجيدا

لينةمنتجاتالضعيفالجلوتينويعطي.وارتفاعهالرغيف

الحجم.فىصغيراالتخمرقليلخبزايعطيولكنه،وهشة

الخبزدقيقيستخدمونالخابزعمالفإنهذاأجلومن

أما.الحلوىعجائنلصناعةالكعكودقيقالخبزلصناعة

غذائيةمنتجاتلصناعةفيستخدمالأغراضالمتعددالدقيق

وغيرها.والشطائروالكيكالبس!صيتمثل

لأنه،القويالدقيقاسمالخبزدقيقعدىيطلقوأحيانا

باسمأيضاالدقيقهذاويعرف.قويةجلوتينيةشبكةيكون

دهاالق!حمنأصنافطحنمنينتجلأنه،الصلبالدقيق

الطحنمجالفيوالعاملون.الملمسحشنةسويداء

الضعيف،الدقيقاسمالخابزمنتجاتدقيقعلىيطلقون

يطلقونوأحيانا،ضعيفةجلوتينيةشبكةيكونلأنهن!ا

أصنافطحنينئمنلأنهالطريالقمحدقيقاسمعليه

لينة.طريةسويداءلهاالقمحمن

الدقيقأنوأعجميععلىفيطلقخاصدقيقلفظأما

الشوفاندقيقذلكويشمل.الأبيضالقمحدقيقبخلاف

أخلاطوتتكون.الدقيقوأخلاطالكاملالقمحودقيق

،الأخرىالمكوناتبعضمعمحلوطدقيقمنالدقيق

مختلفةأغذيةإنتاجفىمباشرةاستخدامهيمكنحتىوذلك

أعيك.واالفطائرمثل



المادةالقمححبةتمثل.الأبيضالدقيقطحنيتمكيف

يس!صلبغطاءمنالقمححبةوتتكون.للدقيقالخام

يسمىمنتفخدأخلىطريوجزء)النخالة(القشرة

الجديدالنباتيمثلصغيروجزء)الإندوسبرم(السويداء

الطحانونيقومالأبيضالدقيقولصنع.الجنينيسمى

السويداءطحنيتمثموالجنينالقشرةعنالسويداءبفصل

ناعم.دقيقإلى

ويفصل،الحبوبالتنظيفألاتمنعددينظف

.بالحبوبالختلطةالشوائبمنذلكوغيروالتبنالأتربة

نسبةلماضافةالحبوب)ترطيب(تنميشيتمذلكوبعد

السويداءتحعلالمضافةالرطوبةوهذهالماء.منمحسوبة

صلابة.أكثروالنخالةانتفاخاأكثر

الأسطواناتمنسلسلةعلىالمرطبةالقمححبوبوتمر

نوعا.كبيرةحبيباتإلىالسويداءلتكسيرالفولاذية

وحبيباتوالجنينالنخالةأجزاءبعضبينالتصاقويحدث

عنوالجنينللنخالةفصليحدثقدأوالسويداء.

الأبيضالدقيقطحنيتمكيف

337الدقيق

التيالسويداءمنالدقيقةالناعمةالجسيماتوتمرالسويداء.

أما.الدقيقمخزنإلىمنخلخلالدقيقإلىتحولت

طريقعنتحجزفإنهاالسويداءمنالكبيرةالجسيهات

المناخل.

السويداءمنالكبيرةالجسيماتتمرالمرحلةهذهلىوبكل

تتعرضكما.التنقيةآلاتتسمىخاصةآلارتإلى

منتيارإلىالتنقيةألاتفيالكبيرةالسويداءاتجزيئا

السويداء.جسيماتعنبعيداالقشورجزيئاتلد!الهواء

أخرىمرةالنخالةفصملىبعدالسويداء-جسيماتوتعود

ثموتنقيتهانخلهاويتم،الناعمةالأسطوأناتبينللطحن

وفي.الناعمالدقيقفصليتمحتىالسابقةاططواتتعاد

دقيق،إلىالقمحمن7%0شحولالطحنكاتمليةنهاية

.للحيوانعلفايباعالمتبقىوالجزء

منخروجهبعدالطازجالقمحدقيقلونورر!!ن

بتبييضتقومالمطاحنوبعض.القشدةكلوننالطاحو

بإضافةالمطاحنبعضتقومكما.أبيضلونهلجعلالدقيق

+----تت----4

س--ا

الطحساثاك!-7كلم!آ

،لميحثرثنظهيد!يمثمملللطحنإعدأد-الفج!ح

طبمةالفمدرزحبهلتكوفىالحيوبءترطيص!9

-دأخلي-وجز!أالتخالة،القشرةكس!ىخارجي!

يمثلصحغيررجزء)الأناكاومسبرمأ،السويدا!كس!ى

-جنين.يمسمىالجديد-النبات

تئثي!آله-!

!خ--

!،؟حطمها.الحبيباوريكئسر-(لقدع-طحت

دلكبعدالتنفية،وحلى)رزالمناخللقوم

-القمثثرةءتنالأند،مبرمأ1المسويداءبفصل

-4!،سييرم-طحن-الاأعادهويئمو!!رز

الدقيق.يعاليحثىوتنقحته،نشلى

-3

---!؟------

--+-----تدعيمأ،----

-!

ل!7خ---!ض-ثيما

بدون!ئا-أنحابزإلىالمثمحبن-أكهياسفيالئعبئه

وأنثلعبربا!-قيعهبوابالمنازللأمسخدام

الحديديةالمسكربصر؟توأنحسسايز

أثيصالدكجولرفيكعلالج!لب!وو!،ال!!يمالئبييف!

عاليمالدثبقمن،لمبع،القيتاصيتاور،الحديدالي!برئف!رو

كلل!الدفررهذالمفيحل7!الممتاقيبالذفيئ،يس!إ-لودة

كي-ابر-يعباالحتح!اءيةيمربا!؟التهمنيهلتىفيأيرشاحناى

والثفا،رو.للمخابزالدفيقالمالاحنلىلبيع.أكيالفى
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الموادبعضوتستخدم.أغمحاجلوتينلتقويةكيميائيةمواد

يجبول!شمعا.الجلوت!توتقويةالدقيقلتبييضالكيميائية

كبيرةكمياتإضافةالأنبدقةالمعالجاتهذهفيأضحكما

الدقيهت.خواصفيتدهوراتحدثالكيميائياتهذهمن

فيتاميماتبومجموعةوالبروت!!بالنشاغنيوالقمح

الفيتاميناتولكنأغوسفور.واالحديدمثلالعناصروبعض

الخارجيةالنخالةفيأساساموجودةت!صنالعناصروبعض

لإنتاجالطحنألناءتزالاشتيالأجزاءوهي،والجنينأطحبة

منتجاتهملتدعيماأطحان!تابعضيقوموقد.الأبيضالدقيق

المستعملالأبيضالدقيقإلىوالفيتاميناتالحديدبإضافة

يستخدمقدالصناعيةأسبلاداودي.المنزليةالامشخداماتفي

قدأو،مباشرةالمدعماالدقيهتالخابزعمالمنالعديد

يتمالتىأسجائناإلىوالعناصرالفيتاميناتلإضافةيقومود

مدعم.غيرأبيضقمحدقية!منإعدادها

ايلأبيضاالقمحدقيهتتدعيمايحونأدالمحتملومن

علىالافرادمنملايينساعدقدالفيتاميناتأنواعببعض

العشري!.القرنمنتصفقبلالتغذيةسوءأمراضتجنب

كالتبفيتاميناتنقممجموعةعنالناتجةفالأمراض

عى!ىا

مرتصسيعهتمالديالخرمرعيات،حتماريقومولىالكيمياءعلماء

حبراتعطيالتياسقمحاحبو!تور.الق!حم!محتلفةأصسا!دقي!

وإكتارها.لرراعتهاالمرارعيرعلىالجودةعالى

العاملونبدأذلكوبعد.الصناعيةالبلادبعضفيشائعة

الأبيض،الدقيقمنتجاتتدعيمشيوالمطاصالخابزفى

البلادفيفقطقلائلأفراداالحاليالوقتفينجدوأعذا

.الأمراضهذهمنيعانونالصناعية

تاريخيةنبذة

عامىبينالدقيقا!متخدامفيالإنسانبدأ

هذهفىالإنسانواستخدم..مق000.9أو5).00

!عالحبوبوتهشيملتكسيرالصل!الصخرأعترةا

عامحواليفيالزراعةبدأتوحينما.أخرىصخور

منالدقيتياممتخدامفيالإنسانبدأ.مق0008

والشوفانوالدخنالشعيرمثلالمزروعةالحبوبمحاصيل

والقمح.

العاملونبدأالميلاديعشرالحاديالقرنوفي

صخرتينبينالحبوببطحنالطحنمجالفيبيونالأورو

وبعد.الحجريةبالمطاحنيعرففيماومسطحتينكبيرتين

مجموعاتأوالأليفةالحيواناتيستخدمالإنسانبدأذلك

.الحبوبلطحنالعلويالصخريالحجرلإدارةالرقيقمن

مصدرالماءطواحينوالرومانالإغريققدماءاستخدمكما

القرنوفى.الناعمالدقيقوإنتاجالحبوبلطحنحركة

مصدراالهواءطواحيناستخدامتمالميلاديعشرالثاني

أوروبا.فيالحبوبلطحن

طحنعملياتفيالتطوركانأم078عاموحتى

مهندسإنجلترافىقامالعامذلكوفيمحدودا.الحبوب

أولوإنشاءبتصميمواطجيمسيسمىأس!ضلندي

تمعشرالتاسعالقرننهايةوفىبالبخار.تداردقيقطاحونة

العديدفيالمعدنيةبالأسطواناتالحجارةطاحونةا!شبدال

العشرينالقرنبدايةفيأما.وأمريكاأوروبافيالمطاحنمن

وحداتالدقيقمطاحنمنجعلقدالآنىالتشغيلفإن

العالمإنتاجيصلوحاليا.لحمابقوقتأيمنإنتاجاأكثر

.متريطنملايين011حواليالقمإلىدقيقمن

الشامية،الذرةبمالجلوتينالحبز،الباستابم:أيضاانظر

القمح.

)صاعةالشاميةالذرةانظر:الئشوي.الدرةدقيق

الحا!(.الصحرا

كطعامعادةيستعملغذائيمنتجالشولمحاندقيو

دقيقيضعالثريد.أوالعصيدةيسمىالإفطار،فيمطوخ

ذلكبعديتم،الشوفانلحبةالخارجيةالقشرةبإزالةالشوفان

القشرةفتنفصل)البرغل(الحبةمن(الداخلى)الجزءفرك

طريقعننضج()نصفجزئياتطخثمعنهاالخارجية

الحصوليتم.رقائقشكلفىلتصيروتلفللبخارتعريضها



933دكا

روتيرصأ1.6%

--3،7/ماء-خفيبمخينتم!!يم

--قي---!

2،7/د!احر*

!،1/ر!اد*

كرلوهيدرات%.567ص

للإفطمارالمغذيةالحبو!مىتجعلهالشوفانلدقيقالغذائيةالقيمة

حراريا.سعرا031علىالشوفانوجسةمنالواحدالكوبويحتوقي

إلى)البرغل(يقطععندماالطخسريعةالشوفانوجبةعلى

رقائق.إلىيحولأنقبلىصغيرةحبات

والحديد.بلفيتامينجيدمصدرالشوفاندقيق

علىالشوفانعصيدةمنجم024سعةالكوبيحتوي

جم2وبروتينجموه،كربوهيدراتجي23نحو

ويحتويماء85%منالواحدالكوبيحضر،دهنيات

الحرارية.السعراتمن031على

-ا227هـ،207-)ء62العيددقيقابن

مطيعبنوهببنعليبنمحمدأبوالفتح2013(.

الإمامالعيد.دقيقبابنالمعروف،المنفلوطي،القشيري

منكان.الإلمملامشيخالمجتهد،،المحدث،الحافظ،الفقيه

علىمكباللسهر،مديما،العلمواممع،زمانهأذكياء

متقنا،حافظا،زمانهأهلإمامورعا،وقورامماكنا،الاشتغال

إحكامالكثير:المصنفاتمنله.المصريةالديارقضاءولي

الإمام،الأحكامبأحاديثالإلمامبمالحديثفيالأحكام

وغيرها.الاصطلاحبيانفيالاقتراح،الإلمامشرحفي

.بالقاهرةتوفي

بطحنيصنعناعمأبيضدقيقالمصفىالئشادقيق

الجزءمنهاينزعأنبعدوتنقيتها.الشاميةالذرةحبوب

الذرةوطحن.البذرةيدعىوالذيالنواةيحملالذي

تنزعأنوبعد.المبللالطحنتدعىعمليةفييتمالشامية

.الأفرانفىالشاميةالذرةمنالباقييجففالبروتينات

منبالمائةعشرةغيرالتجفيفبعدفيهايتبقىلاحيث

صنعفيالنشادقيقالأغذيةمصانعوتستعمل.الرطوبة

وصلصةوالحلويات()الخميرةبودروالبكنجالخبزمنتجات

قواملتكثيفالأوروبيونالطباخونويستعمله.السلطة

ويستعمله.أصودينجاحلوىوفياللحممرقصلصة

والأصباغالمتفجراتصناعةفيالمصائأيضاأصحاب

والنسيج.

الشامية.الذرةأيضا:انظر

وفيمعا.والزواياالزمندقياستستخدموحدةالدقيقلأ

كلوتنقسم،واحدةلحماعةدقيقة06تساويالزمنقياس

منجزءا214تمثلالواحدةالساعةولأن.ثانية06إلىدقيقة

قياسوفي.اليوممنجزءا1أ44تعادلالدقيقةبان،اليوم

الدائرةوتنقسم.واحدةدرجةتساويدقيقة06فإنالزوايا

2أ06ألأ0تعادلالواحدةالدقيقةفإنولذلكدرجةإ-3.إلى

إلىالزاويةمندقيقةكلوتنقسم.الكاملةالدائرةجز6ءاثاهـكأ

قدرابالضبطيعنىدقيققياسالزمنفيا!دقيقةوا

جزءفهي،الزاويةفىالدقيقةأما.الزمنمنمحددا

حالةفيولكنحجمها.عنومستقل،الدائرةمنلى2مضبو

مسافةفإن،المحيططولعلىخطيبقياسالزاويةاىإالرمز

سطحعلىالدقيقةوتساوي.الدائرةقطرعلىتعتمدالزاوية

الميل.انظر:.امء28أوواحداميلاالأرضيةالكرة

الحضاراتفي0536إلىمرةلأولالدائرةفسمت

البابليونوكان.المصريةوالبابليةالحضارةوخاصة،القديمة

منبدلآ،وستينيةعشريةبوحداتشيءكليح!صن

06إلىالدرجةوقسمت.نفعلكماوالمئاتالعشرات

جزءا.06إلىالأجزاءتلكمنجزءكلقسمكماجزءا،

للدرجةالأولىالتقسيماتعلىالرومانأطلقوةعد

عليهأطلقوافقدالثانيالتقسيمأما.الأولىالصغيرةالأجزاء

المصطلحينهذيناختصاروتم.الثانيةالصغيرةا!"جزاءاسم

وثانية.،دقيقةإلىالنحكايةفي

الثانية.،القياسبمالدرجة:أيضاازرنر

رسامأم(.619-)9187ريدوليمالسيردك،

فىبعمقبغوصهعرف،بارعبريطانيونحاتلوحاتط

كانالتيتلكالمعروفةرسومهبينومن.الشضصية

والأميرة،الأمإليزابيثوالملكةأحسادس،اجورج،للملك

ونستونوالسير(،الثانيةإليزابيثالملكة)الانإليزاببث

تشرتمثسل.

جورجللملككانتالتىتلكتماثيلهأشهربينواش

كان.ليفينجستونودافيد،روزفلتد.وفرانكلينالخامعم!

ظهرعلىجودايفاالليديتمثالنحتالذيهوأبنكحادك

لمانجلترا.،كوفنتريمدينةفيالموجود،انالحصما

فيتعليمهوتلقىبأسكتلندا،جلاسجوفيدكوأد

فيالملكيةالأكاديميةفىعضواانتخبفيها.الفنمدرسأ

.أم359عامفارسأغبوحازأم289عام

سكانهاعددمدنها.وأكبربنغلادشعاصمةد!

والصناعيالتجاريالمركزوهي.نسمة.86373!2

بوريجانجا.نهرعلىدكاتقع.لبنغلادا!ق
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عليهيطلقالذيدكا،منالقديمالجزءيضما

الم!سشوفةوالسوقالرئيسيةالتسويقمنطقة،السدرغات

مساجد،عدةالسدرغاتفييوجد.تشوكباسمالمعروفة

منأعدادكبيرةتعيش.السنينمئاتمنذبعضهاأنشئ

الصبقةاتشكل.مزدحمةحاراتفىالفقيرةالعائلات

المدينةمناطقإحدىرامناسكانغالبيةوالأغنياءالوسطى

دح!ا،منالشماليةالجهةفيرامناوتقعتطورا.الأسعرع

،مشجرةشوارععدةوفيهادكا،جامعةمقروهي

تجارية.ومنطقة،وحديقة

ا!ركزت!صنأنفيساعدهالدكاالمركزيالموقعإن

أحزاءفيتوجدفالمصانع،الوطنيوالصناعيالتجاري

الرئيسيةالمنتجاتوتتضمنوضواحيها.المدينةمنعديدة

والحلود،،والزجاج،القطنمنسوجاتدكالمنطقة

شييستعملنباتيخيطوهو،والقنبوالسكر،،والمعادن

ال!قمشة.وبعض،الحبالصناعة

القرنفيدكامدينةآممياجنوبمنالمستوطنونأنشأ

المدينةأصبحتأم806عاموفي،الميلاديالسالغ

الإمبراطوريةمنمقاطعةآلداككانتالتيالبنغالعاصمة

منتص!فىاكبريطانيةالسيطرةتحتدكاأصبحت.المغولية

أتوناأ!ند.امنجزءابوصفهاالميلاديعشرالثامنالقرن

الجزءوأصبحأم،479عامبريطهانياعنالا!حتقلالالهند

المستقلةالأمة،ببنغلادشالانيعر!مايضماالذي

الشرقية،باكستانلإقليمعاصمةدكاوسميت.للباكستان

عنباكستانفيالأهليةالحربأسفرتأم719عاموفي

وعاصمتهابنغلادشسميتالتيالشرقيةباكستانانفصمال

دكا.

النازيونأقامهاالتيال!عتقالمعسكراتأوائلمنالدكاو

منكمأ6بعدعلىدكاومدينةمنبالقربويقع،الألمان

معس!ابوصفهام339سنةالدكاوبناءتموقد.ميونيخ

!ممجموعةعملتأم439وبعد،السياسيينللمعتقلين

نإويقال،هناكأقيمتالتيالأسلحةبمصانعالمعتقلين

الوحشيةالطبيةالتجاربمنمجموعةبإجراءقامواالنازيين

الذينالالافعنفضلا،ضحية.0053منأممشعلى

القواتقامتوقد،والأوبئةالجوعجراءمنماتواأوقتلوا

التامئفيمعتقل32).00نحوسراحبإطلاوالأمريكية

.ام459سنةأبريلمنوالعشرين

يمسكالحكوماتأشسكادمنشع!!لقوريئادت

جماعة.أوهيئةأوفردفيه،مطلقبشكل،السلطةبزمام

القديمة.روماإلىمطهلق()حاكمدكتاتورأصلويعود

مؤقتةلفترةأفرادايع!تالرومانيالشيوخمجلسكانحيث

دونالطارئةالوطنيةالحالاتتسييرلاستطاعتهماي!صن

فإنيكنومهما.الشيوخمجلعمىأوالشعبموافقة

يتمتعالتيالمطلقةالسلطةلديهتكنلمالرومانيالدكتاتور

تتولى،الراهنالوقتوفىالحاضر.الوقتفيالدكتاتوربها

.كثيرةدولفيالحكمالدكتاتوريةالأنظمة

فيهالحكامسلطةلاتحدحكومينظاموالدكتاتورية

التارلعبرالشعوبأكثرخضعتوقد.تشريعيةقيود

أشكالمنشكلابوصفهالدكتاتورياتلنظام

.تمالح!صا

،والقوةالعنفطريقعنالدكتاتورياتمعظم"شامت

ستالينجوزيفاستخدم.السياسيةالحيلخلالمروأحيانأ

للحزبعاماسكرتيرايعملكانعندماأطرقاهذه

دكتاتوروأصبع)سابقا(،السوفييتيالاتحادفيالشيوعي

الاستمرارضرورةأسدكتاتوريوناويرى.أم929عامالبلاد

ومعظم،سلطخهمعلىللمحافظةالقوةاسستخدامفي

،الكلامحريةمنيحدونأويحظرونالدكتاتوريين

الانتخاباتإجراءمعظمهميمنعكما،والصحافة،والتجمع

الناسيجبرونأوالانتحاباتنتائجبعضهماويزوركليا.

لصالمرشحهم.أضصويتاعلى

قوةتقهرهاأنبعدمابلدفيالدكتاتورياتلعضتنشأ

دولأكثريةعلىسيطر)سابقا(السوفييتيفالاتحاد،أجنبية

-1)939الثانيةالعالميةالحرببعدالشرقيةأوروبا

بولندافيالشيوعيةالدكتاتوريةستالينورسخأم(،459

المنطقة.تلكفىأخرىدولوفي،السابقةوتشيكومعلوفاكيا

فترةأثناءديمقراطىبلدعلىالسيطرةيمكنأخرىناحيةومن

الحكومةتقسمأنمالأزمةويم!ش،ال!مةتلكبهاتمرأزمات

والأمنالداخلىالنظامعلىالحفاظعلىقدرتهامنوتحد

إلىوصلوأالذينالدكتاتوريينبينمنكانوالازدهار.

عامالإيطاليموسولينىبنيتوكهذهظروفتحتأسملطةا

وفرانسيسكوأم،339عامالألمانيهتلروأدولفأم،229

أغوستوتشيلىودكتاتور،أم939عامالأسبانيفرانكو

.أم739عاملينيوتشيه

الحكومة.:أيضاانظر

)الدرحاتالجامعيةالدرجةبمالدرجةانظر:.الدكتوراه

أ!ليا(.االعلمية

مناطقفيويعيشالغزلانأصغرمنواحدالدكدك

إفريقياشرقفىمنهأنواعأربعةتوجد.الكثيفةالغابات

حوالىأطولهايبلغإفريقيا.غربيجنوبفيخامعه!ونوع

منماحدإلىأضخمالإناثتكون.الكتفعندسم93

.قرونلهاوليمستالذكور
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ذاتوهي،الرشيقة،الرقيقةالحيواناتمنالدكدك

قصيرةوأذنابجدا،صغيرةوأظلافطويلوجه

وأوحيدةتعيعقحيواناتوهيالشعر.طويلوالدكدك

غزلانتنذر.ثلاثإلىاثنتينمنمكونةمجموعاتضمن

حادةصفيربإصدارالخطربوجودبعضابعضهاالدكدك

جدا.

الظبى.أيضسا:أنظر

سرالصناعةفيالمستعملالاسمالدعسدروز

حبيباتشكلفيعادةيباعوهوالمتبلر.النقيالجلوكوز

النشاءبمعالجةتجارياينئالجلوكوز.ناعمةبيضاءدقيقة

بمحلولالممزوجالماءفيالنشاءبوضعأوالأميلاز،بأنزيم

خليطيسخنوحينما.الخففالهيدروكلوريكحمض

يتحولفإنه،فرنفيالبخارضغطتحتوالحمضالنشاء

حبيباتإلىوتجفيفهالجلوكوزتنقيةويمكنجلوكوز.إلى

أبيضسكراالدكستروزويستعملدكستروز.تسمىناعمة

والسلعوالمعجناتالحلوياتصنعفىرئيسيةبصورةنقيا

الدكستروزعصيريستعملكما.المعلبةوالفواكهالخبوزة

فيتحليةمادةوهوالفركتوز،عاليالذرةعصيرلإنتاج

كحلاوةالدكستروزحلاوةوليمست.عديدةوأشربةأطعمة

(.المعروفالسكر)أوالسكروز

لجلوكوز.ا:يضئاأنوا

الكيميافبالتفككأثناءتتشكلدزجةمادةالدكسثرين

وصمغالزاقاغراءالدكسترينأنواعبعضتستعملللنشا.

أيضاالدكسترينويستعمل.والمغلفاتالبريدطوابععلى

الدكسترينوينتج.والمنسوجاتالورقتصميغأوتغريةفي

معا.بكليهماأوالحمضأوبالحرارةالنشابمعالجةالتجاري

عمليةأثناءالإنسانجسمفىأيضاوينئالدكسترين

دكسترينإلىالنشويةالأغذيةتفككحيث،الهضم

.أخرىومنتجات

لنشا.ا:أيضانظرا

منالجنوبيالجزءعلىغالبايطلقاسمدعسي

لاند.دكسىأيضاعليهايطلقكما،المتحدةالولايات

أصدرفقد،التسميةلهذهالختلفةالشروحمنالعديدوهناك

،دولاراتالعشرةفئةمننقدورقةلويزيانابنوكأحد

وطبقا.عشرةوتعنيدكسيالفرنسيةالكلمةوتحمل

دكسىلويزياناعلىأطلقواقدالناسفإنالرواياتلإحدى

أصبحتالوقتوبمضي.دكسيإلىاختصرتثملاند

الكلمةفإنأخرىروايةوفي.كلهالجنوبتعنيدكسي

دكسى.يسمىالعبيد،ملاكأحداسممنأتت

-748هـ،921-)013الفضل،دكينابن

ابنعمروواسمهلقبودكين.دكينبنا!م(.834

معرفةذوكبيرمحدثإمام.نعيمأبوالكوفىالملائيحماد

عنهحدث.عامةالرجالوبعلموأنسابهمبالشيوخ

الأئمةعليهوأثنى،مسلمعنهحدثكماكثيرا،البخاري

إزاءها،جيدموقفلهوكان،القرآنخلقفتنةأدركالكبار.

وغيرها.الستةالكتبفىكثيرةأحاديثوله

،ماجلانان!:.سباستيانجوانكالو،دل

ند.ينافرفى

أبوالجرجافطالقاهرعبدألفهكتابال!!كجاردلائل

ضمنهـ(474أو471)تالرحمنعبدبنبكر

الرسالةألفقدقبلهوكان.القرآنيبالإعجازاهتماماته

الجدلىالمنهجفيهابحثهفيملتزماالإعجازفيالشافية

الإعجازمسألةتناولفقدالإعجازدلائلفيأما.المنطقي

البارعةفكرتهفىاراءهفصلحيث،البيانيةالناحيةمن

لاتتعلقالنحومهمةأنفيهاوضحالتيالنظمفكرة

وإنمافقط،للجملةالنحويالتركيبفيالصحةبجوانب

طريقةوإلىالجملبينوالعلاقاتالمعنىإلىذلكتتعدى

أساليبواستغلالبمواضعهوالمعرفةالكلامرصف

هيالتيالمجازضروبوسائروالتمثيلوالكنايةالاستعارة

.البيانالةوإدراكالنظممقتضياتمن

الإعجازلمعالجتهلايعودالكتابأه!يةمنكبيروجزء

كذلكيأتيوإنمافقطج!اليةبيانيةنظروجهةمنالقرآني

معالجتهوطريقةوتطويرهالنظملفكرةالجرجانىطرحمن

جاءمنوعلىمعاصريهعلىكلهذلكوأثرلها،وعرضه

وبلاغيين.نقادمنبعده

عبدالقاهر.،الجرجاني:أيضاانظر

لائي.الدالمرابط:نظرا.محمد،لدلائيا

دلالاتعدمعلم.وتطورها،الألفاظدلالات

فييمكنالتيالشروطدراسةهومنطقياوتطورهاالألفاظ

معنى.ذات،الألفاظفيهابماوالرموزالإشماراتاعتبارظلها

،بالكلماتالإنسانيالسلوكتأثركيفيةدراسةأيضاوهو

وفي.نفسهالشخصبهاحدثأوالآخرونبهاتلفظسمواء

-للغاتالعلميةالدراسة-والمقارنالتاريخياللغةفقه

الدراسةليعنيوتطورهاالألفاظدلالاتعلميستخدم

.الألفاظمعانيعلىتطرأالتىللتغيراتالتاريخية

ممطلإلقرنالحديثالألفاظدلالاتعلمبدأوقد

الإنجليزيةالفيلسوفةعليهأطلقتماطريقعنالعشرين

علململمبأنهووصفته.المعانيعلممسمىويلبيفايولاالسيدة
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الإدراكمنكافقدرإبداءشريطة،المعنىدراسةأوالمعنى

ويلبياسميدةشعرتوقد".للتفكيركويقةالعمليلجانبه

التجربة.بدراسةتبدأللمعنىالمناسبةالدراسةأن

أضاقدواأوجدين.كيه.سىالبريطافطالنفسعالمأما

بتصوراتساهمافقدرششاردزأيه.آيالإنجليزيالأدبي

الوصفىالإنسانوعلمالنفسعلمامنمستقاةفكرية

إلىحطأينظركيفوضحاوقد.التطبيقيةوالعلوم

نصوصأنهاعلىالأحيانمنكثيرفيالانفعاليةالتعابير

،المحتوىخلالمنالمعنىتحديديتموكيف،حقيقية

بالشراكالوعىانعدامنتيجةالخلافاتتنشأوكيف

اللفظية.

الأمري!صاالفيزياءلعالمالمنسولةالعملياتيةأضافتوقد

الألفاصأدلالاتلعلمال!ضيربريدجماندبليو..بي

للنصبأنالقوليمكنبريدجمانلنظريةوطبقاوتطورها.

فإذا،لاختبارهعملياتإلىترجمتهأمكنإذافقطمعنى

قياسهابالإمكانفإنهمتراأ6ولةالصاأطولبأنقيل

م!ج!!لكطحرا،ولد"الإنسانإنقي!!إذالكن.بمسطرة

تتحقة!أنيمكنعملياتفأي"بالسلاسلمكانكلفي

الإدعاء.هذاصحةمن

فقد،كورزبسكيألفريدالأمريكيالبولنديالعالمأما

وتطورهاالعامةالألفاظدلالاتعلمأسماهنظامااقترح

ب!!الخلصأعدميج!-ا:هيمسلماتثلاثلهواقترح

شىءكلتستطئتوللاالأأغاظ2-والأشياء،الأأغاظ

عرالحديثفيالاستمرارنستطيع3-شىء،أيعن

لاماإلىوهكذا،ألفاظعنتعبرألفاظعنالمعبرةالألفاظ

نهاية.

أيه..آيريتشاردز،،علم،اللغةبمالمعجم:أيضاان!

أنوا!عدةمنواحدةالدلب6.شجرةير،ادلب

وبذور،قشريقلفعلىتحتويالتيال!صيرةالأشجارمن

اليد،كراحةوأوراقحشن،بشعرمغطاةمستديرةكروية

طويل.عنقولها

الدأس!،بحشبأيضايعرفالذي،الأمريكيوالدلب

الولاياتغربفيالأنهارشواطئعلىينموشائعشجر

الدلبوينمو.م4ءمنأكثرإلىينموأنويمكن،المتحدة

غالئاوله.م03حتىوآممياأوروباشرقجنوبفيالشرقي

منهج!تفهولندندلبأما،وكبيرةمستديرةجذوع

.الارتفاعمتوسطوهو،والشرقيالأمريكيالدلب

ومنظل،كأشجاروتزرعالنمو،سريعةالدلبأشعجار

.الجذابالقشريقلفهاأجل

)حدود(.جوائز،نوبل:انظر.ماكس،دلبرك

دحدلى.فىالمتموارعمنال!صحوا!علىتمموالبدنىالدلبلثجرة

ا!واء.اتلوتمنعاليامستوىتتحم!!وهى

من!شابلذودلزينةنبات)الجلاديودس(الدليوت

تسمىكما.للزينةتتخذالتيالضخمةالحريريةالزهرات

أبوسيف.الرنبقايضا

كلمنتتدرج،الألوانمتعددةالدلبو!وأزهار

أيضاوهنالك.الأبيضحتىوالبرتقاليالأحمرظلال

وتنموإفريقيا.جنوبفيأساساينموأزرقدلبوث

الطقسفيافضللمتم!ولتعموالألوادغميةلستايكةساتاتلدلبوثا

الأوسط.الشرقم!اعلاهوالسحادخ،المشحس
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عناقيدفيبعضفوقبعضهاأنبوبشكلعلىالأزهار

الزهرةوتتفتح.الساقمنواحدجانبعلىطويلة

الوحيدةهىالسفليةالأزهاركانتوإذاأولأ.السفلى

تتفئأعلاهالبراعمفإن،السنبلقطععندالموجودة

.أخرىبعدواحدة

واورأق،السوسنمثلورفيعةطويلةسيقانللدلبوث

تحتبصليةسيقانمنتنمووهي.السيفهيئةعلىطويلة

وتتطور)الكورمة(.البصليالجزرتسمىالأرض

يجبالربيعفصلوفي.القديمةفوقالجديدةالكورمات

درجةتحتوتخزينهاوتنظجفهاالبستانمنالكورماتقلع

بصورةالنباتاتهذهوتنمو.الباردةالبلادفيم4حرارة

والمياهالشمسوضوء،الغنيةالناعمةالتربةفيأفضل

سقوطهالتجنبحزمهايجبالدلبوثونباتات.الوفيرة

-صغيرةحشرة-الدلبوثوتربسةبعضا.بعضهافوق

.النباتبهذاتتغذى

.الزهرةبمالبملىالجذر:أيضاانظر

والرملوالحصىالطينمنيتكونمنخفضسهلادول

الدلتاأخذتالنو.مصبعندتترسبأخرىورواسب

منالعديدلأن،اليونانى(5)دلتاحرفمناسمها

تصبعندماالدلتاوتتشكلتقريبا.الشكلمثلثةالدلتات

هذهسرعةفجأةتنخفضحيث،مستقرةمياهفىالأنهار

الرواسب.حملعلىوقدرتهاالأنهار

الدلتات:تكوينفيالمؤثرةالرئيعسيةالعواملتشمل

الفيضانوانماطالنهروحجم،الجيولوجيةوالمعالمالمناخ

الأخرىوالمنشآتللسدودأنكما.والمحيطاتالبحاروقوة

خفضفقد،المثالسبيلوعلى.الدلتاتهذهنشوءفىأثرا

منالستينياتعقدأثناءمصرفىالعالىأسوانسدإنشاء

،دلتاهإلىالنيلنهريحملهاالتىالرواسبكميةالقرنهذا

دلتامنأجزاءتجرفإلىالأمواجتؤديفقدلذلكونتيجة

النيل.

زراعيةمناطقمنهاتجعلبحيثخصبةالدلتاتتربة

لويزياناولايةفيالخصبةالمسيسيبيدلتاأرضوتنتج.ممتازة

النيلدلتاالمسيسيبيدلتا

المكسيكخليجداخلالمسيسيبينهردلتانشأتاللسيسيبى.نهردلتا

المسيسيبيجريانيؤديحيثسنواتعشركلواحدكيلومتربمعدل

الدلتا.فيالخصبةالترلةترممبإلىالبطىء

النيلدلتاأما.المحاصيلمنوغيرهاوالخضراواتالفواكه

مثل،الدلتاتبعضتزودكما.القديمةالعصورمنذفتزرع

،فيتنامفىالميكونجنهرودلتابورما،فيالإيراوادينهردلتا

.الحياةبأسبابالشاسعةالخصبةالأرزحقول

التعرية.:أيضاانظر

لجبلالجنوبيةالمنحدراتعدىتقعمدينةدلفي

بلادفيدينيمعبدأقدمالمدينةهذهفيوكان.بارناسوس

فوكس.مقاطعةفىوكانت.القديمةاليونان

أبولو.الإلهنوفىدلفيموقعبقداسةالإغريقاعتقد

عشرالثانيالقرنإلىيعودمبكروقتفيأهميةوأكتسبت

دوليا.يونانيامزارادلفىموقعأصبحبعدوفيماالميلاد.قبل

لأبولو،الرئيسىالهيكلعلىيحتويدلفيمعبدوكان

علىاشتملكما.ومسرحالرياضيةللألعابمدرجوعلى

التذكارية.والنصبالأبنيةمنالعديد

وكانت.الوحىهيكلكاهنعلسالهيكلاشتمل

تدعيكما-غريبةباصواتتتفوهبيثياتدعىكاهنة

نأالناسواعتقدشديد.انفعالحالةفىوهي-الأساطير

مشورتهاوالتممستأبولو.كلماتكانتتلكتفوهاتها

لكاهنكان،لذلكونتيجةسواء.حدعلىوالأفرادالمدن

الدين،حيثمن،اليونانفىكبيرأثرالوحىهيكل

فيتدريجئاالأثرهذاتلاشىثم.والسياسةوالاقتصاد،

.المتأخرةوالرومانية،اليونانيةالأزمنة
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!كمثلوالدد!فين.أسناندهصغيرحولتالدلفين

الثديياتوتغذيأسماكا.وليستثدييات،الحيتان

.الأماجسمامنالنابخباللبن-الأسماكبعكس-صغارها

مدذاتوهيرئة،للدلفينفإن،الأسماكبعكسوأيضا

لغض،ثابتةدائماتبقىجسمهاحرارةدرجةأنأيحار؟

منكثيرويعتقدبها.المحيطةالحرارةدرجةعنالن!

كقرودذكاءالحيواناتأكثرمنالدلافينأنالعلماء

مجموعةوالحيتانالدلافينتكون.والكلابالشمبانزي

فىالمقالةهذهوتبحث.الحيتانياتالمسماةالثديياتمن

فيالبحريةالدلافينأنواعمعظميعيم!.البحريةالدلافين

فيتوجدأنالحيواناتهذهوبإمكان.فقطالمالحةالمياه

منقريباالأنواعمنكتيرويبقىتقريبا.المحيطاتكل

تعيشالبحريةالدلافينبعضولكن،حياتهمعظماليابسة

مجموعةمنأخرىفصيلةوتعي!البحر.عرضفي

قليلةأوالعذبةالمياهفىالنهر،دلافينتسمى،الحيتان

تصادكبيرةسسمكةإلىأيضادلفينكلمةوتشير.الملوحة

الرياضة.سبيلعلى

وهىالبحر،خنازيرمنجداقريبةأجحراودلافين

علماءمعظمويصنفأجحر.اثديياتمنأخرىمجموعة

فصيلةضمنأجحر،اوحنازيرالبحريةالدلافينالحيوان

الاختلافاتوتوجدنوعا.04نحومنمكونةواحدة

الأنففيأجحراوخنازيرالدلافينبينالجوهرية

يشبهأنفمنهالكللملم"الحقيقيةفالدلافين.والألمشان

البحرخنازيرأما.الشكلمخروطيةوأمشانالمنقار،

شبهأومسطحةوأمنانمدورخطممنهافلكلالحقيقية

لاالصفاتهذهفإنذلكومع)جاروفية(.مجرافية

الدلافينبينالعلماءبعضويفرق.الأنواعكلفيتوجد

المصطلحآخرونخبراءيستعملبينماالبحر،وخنازير

الفصيل!ت.أفرادلكلالبحرخنزيرالمصطلحأودلفين

عائلةأفرادكلإلىتشيردلفينكلمةفإنالمقالةهذهوفي

البحر.وخنازيرالدلافين

الدلافينأنواع

متربينالدلافينمنالختلفةالأنواعأطوالتتراوح

طن54.إلىكجم4ءمنوتزنأمتار،وتسعةونصف

الأنفقنينيةالدلافينالمألوفةالأنواعأكثروتشمل.متري

العادية.البحروخنازيرالعاديةوالدلافين

شهرةاللأنواعأكثرهي.الأنفقنينيةالدلافين

يشبهتعبيراالدلافينلهذهالقصيرالخطمويعطيوانتشارا،

فيبالاستعراضتقومالتىالدلافينومعظم.الابتسامة

منالحيواناتوحداثقالمائيةوال!حواضالتسليةحدائق

إلىالنوعهذاأفرادطولويصل.الأنفقنينيةالدلافيننوع

ولكنرماديولونها.كجم002إلىووزنهام5.4

بطونها.منقتامةأكثرظهورها

الحميمةبصداقتهاتمامامعروفةالأنفقنينيةوالدلافين

أيضاأنهاويبدو.السفنبجانبتسبحماوكثيرا،للإنسان

الحيوانمحبيبعضولكنالاسر،حياةمعجيداتتأقلم

الحقيقة.هذهفييشك

ويبقى.المدأريةأوالدافئةالمياهفيالدلافينهذهتعيمق

كثيرويعيش.كمأ05بحوالياليابسةعنبعيدامعظمها

المياهتكونحيث،المحميةوالمداخلالخلجانفىمنها

حتىوجنوبا،والنرويجاليابانحتىشممالآوتتجولضحلة

إفريقيا.وجنوبونيوزيلنداالأرجش!ت

سبيلفعلى،عديدةمميزةملامحأ!ا.العاديةالدلافين

خطمهانهايةإلىيمتدعينيها،حولقاتمشريطيوجدالمثال

سوداءظهورأيضاالعاديةللدلافين.الضيقالطويل

وبنيةواضحةرماديةوخطوطبيضاءسفليةوجوانب

يصلحتىالدلافينهذهوتنموجوانبها.علىمصفرة

57نحوإلىيصلووزنهام2،وه2بينماإلىطولها

كجم.

وكثيرا،والمداريةالدافئةالمياهفيالعاديةالدلافينتعيحثر

المحيطفيمراراوتشاهد،كبيرةقطعانشكلعلىتسب!!ما

لكيلوالسفنالعاديةالدلافينتلاحقوأحيانا.الواسع

الدلافينهذهتقفزربمابذلكقيامهاوألناء،عدةمترات

رشيقة.بحركاتوتقومالماءمناللعوبة

الدلافين،أنواعأصغرمن.العاديةالبحرخنازير

يتراوحووزنها،مترينمنهاالواحدطوليتجاوزماونادرا

أحياناتسمىالتيالدلافينوهذه.كجم5وه54بين

شك!علىأومنفردةتبحرماعادةا!ليناء،خنازير

،الناسالعاديةالبحرخنازيرتتجنب.صغيرةمجموعات

الدلافينمنالأخرىالأنواعبعضمزاحوينقصها

ولهوها.

سفليةوجوانبسوداءظهورالعاديةالبحرولخنازير

للمحيطالباردةالمياهفيمنهاكثيرويعيشبيضاء.

مانادراولكنها،أخرىمحيطاتوفيالشماليالأطلسى

هذاأفرادبعضأحياناوتعوم.الاستوائيةالمناطقفىترى

فيشوهدتوقد.الطعامعنباحثةالأنهارأعلىإلىالنوع

والسينإنجلترافىالتايمزفيهابماأوروبيةرئيسيةأنهارعدة

فرنسا.في

الحيتانتسمىالتيالدلافينأكبرتشمل.أخرىأنواع

إلىوزنهايصلوربماأمتار،تسعةإلىطولهاويصل.القاتلة

معروفةأخرىأنواعأفرادوتنمو.ونصفمتريةأطنانأربعة

بينماطولهايصلحتىالتوتوجأوالمرشدالحوتباسم

.م6و5.4



سوداء.أورماديةوجوانبظهورالمرشدةوللحيتان

بروزبسببالكبيرةالأخرىالدلافينعنوتختلف

الحيتاننجدعدداالدلافينأنواعأكثربينومنجبهتها.

حولبسرعةأحياناالرشيقةالحيواناتهذهوتدور،الطائرة

ألوانالدلافينأنواعولمعظمالماء.منتقفزعندماجنبيها

الدلافينأنواعبعض
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ورمادية،بنيةرسودلافينفمثلا.أخرىعلاماتأومميزة

المنتظمة.غيرالبيضاءالخطوطمنكثيرلهومعظمها

وصفراءوبيضاءرماديةخطوطالجانببيفاءللحيتان

ومحبوبةجذابةالمزركشةالعلاماتوتجعلهاجوانبها.على

وقد.الحيواناتوحدائقالمائيةالأحواضمنكثيرفي

"دال"لبحريالخنزيرا

الهادئالمحيطفييعيمته!

م8.1حتىالصل

المرشدالحوت

الأطلسيالمحيطفييعي!ق

م6حتىالصل

المحيطاتكلفىيعيش

م2حتىالطول

يعيقالجانبأبيضالحوت
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أنقصهابسببالاسمبذلكالرقطاءالدلافينسميت

جوانبهاعلىسوداءخطوطالرقطاءللدلافينرالبيضاء،

بوساطة"دال"البحريالحمزيرعلىالتعرفويتم.أصسفليةا

أكبرالحيواناتوهذه.الأبيفيماتوجانبيهالأسمودجسمه

العادية.البحريةالخنازيرمنقليلا

الدلافينأجسام

ماوهذاالطورليد،تشبهالدلاف!تجميعأجسام

زوجولها.وبسهولةبسرعةالمياهفىالتحركعلىيساعدها

الزعانف،تسمىأسشكلامجدافيةال!ماميةالأطرافمن

أسدأ،ف!تاأنواخأطعظماو.خلفيةأطرافلديهاتوجدد!ولكن

الزعنفةهذهوتساعدظهرها.علىظهريةزعنفةأيضا

اتزانعلىالمحافظةفيالأماميت!ت،الزعنفت!تمعالظهرية

المسماةالقويةالذيليةالزعنفةوتدفع.العومأثناءالحيوان

الماء.خلالالدلافينالذنبفصا

منطبقةوتوجد.ومطاطيةناعمةالدلافينجلود

ويحفظ.مباشرةالجلدتحتالحوتدهنتسمىالدهن

أخفوهو.الطعامبهيخزنكمادافئا،الدلفننالدهنهذا

طافية.البقاءعلىالدلافينيساعدوربماالماء،من

وهذا،الأخرىاالثديياتلقيةمث!رئاتوأطدلاف!ت

لاستنشاتبانتظامالاءسص!أثإلىالخروخعليهامايفرض

ويتنفس.الدقيقةشمرت!تأومرةعادةذلكوتفعلالهواء،

أعلىفىالمنخرويوجد،الأنففتحتيخلالمنالدلف!ت

قويةعضلاتبوساطةالأنففتحةالحيوانويغلق.رأسه

الماء.تحتوجودهأثناءالوقتمعظم

مدىسعماعفبإمكانهاجدا،قويةسم!حامعةللدلافين

ذأسكفيبما،الطبقاتوعاليةمنخفضةالأصواتمنواميع

وللدلافين.الإنسانيالسمعمجالخارجالأصواتمنكثير

لمسحاسةلأجسامهاال!طيوللسطح،جيدةبصرحاسةأيضا

الماء.سطحفوقبكفاءةوظائفهاالحواسهذهوتؤدي.قوية

تحديديسمىالصوتيةللموجاتطبيعينظامأطدلافين

تحتالأشياءمو!تحديدفييساعدهاا!دى،مو!ى

عومها.أثناءالماءسطح

إصدارطريقعنالأشياءهذهمثلموقعيعرهـالدلفين

هذهوتصدروالصفير،الطقطقةأصواتمنسلسلة

بطيخيجزءطريقعنالدلف!تجسمعنالأصوات

نسيجمنيتكون،الرأسأعلىفيعضووهو،الشكل

وتنئالأصداء.الأمامإلىالأصواتيوجهخاصدهنى

ويحددالدلفينأمامماجسممنالأصواتانعكاسعمد

الأصداء.إلىإصغائهطريقعنالشيءهذامكانالحيوان

فبعض،الأسنانمنكبيرعددأصدلاف!تاأنواعلمعظم

أسنانهاالدلافينوتستعمل.لممن002منأكثرأءالأنواع

الأسماكأساساتكوناضيأبفريستهاللإمساكفقصا

الدلافينوتبتلعالحبار.تسمىالأخطبوطتشبهوحيوانات

أولآ.الفريسةرأستلتهمماوعادة،واحدةدفعةغذاءها

الدلافينحياة

الصيف.وبدايةالربيعفيالدلافينمعظميتزاوج

بصدموذلكالإناثبمداعبةالذكورتقومالمغازلةوحلاأ

فترةوتستغرق.أخرىطقوسفيأيضاوتشاركرؤوسها

عشراثنىإلىعشرةمنالدلافينأنواعمعظمفىالحمل

الواحدةالمرةفيواحدامولودادائماالإناثوتلدشهرا.

إناثمنأكترأوواحدةتساعدوعادةالعجليسمى

الوضع.أثناءالأمالدلافين

السباحةيمارسولادتهولحظةاولا،العجلذيليخرج

إلىالولادةلحظةالعجليعومأنالمهممنولكن،بكفاءة

أحيانا.أمهبمساعدةذلكولمجمالاولىللمرةليتنفس،الس!ح

أمه.طولثلثنحوالولادةحديثالدلفينطوليبلغ

غددكلها،الثديياتإناثمثل،الدلافينولإناث

ثديحلماتمناللبنالعجلويشرب.اللبنتنتجخاصة

العاديالدلفينجسم

العقرياحموداا!صبة11ععةا!

الىلصا

اللسادليد(ا)لرع!نةالقل!االشرت

فكيتملأالحادةالأسنانمنكثير

يسمىدهنىعضوويسببالدلمير.

.الحيوانرأسأعلىفيبروزاالبطيخة
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ولا.العامعلىتزيدلمدةوتحميهصغيرهاالأنثىوتربي.أمه

بصغارها.العنايةفيدوراالدلافينذكورتؤدي

وتصل.الأقلعلىعاما25الدلافينأنوأعمعظمتعيم!

عاما.05عمرإلىالمرشد()الحوتالحيتانأنواعبعض

للدلافين.الطبيعيةالرئيسيةالأعداءهيالقرشوأسماك

جداضحلةمياهفىعومهابعدالدلافينبعضتموت

العيشالحيواناتهذهتستطيعولا.الشاطئإلىوجنوحها

ترتمأجسامهاحرارةدرجةلأنالماء،خارجطويلةلمدة

إلىالدلافينتجنحلماذاالعلماءيعرفولا.مفرطةبدرجة

قصورإلىالجنوحذلكيعزوالعلماءبعضأنغير،الشاطئ

.الصدىبوساطةالموقعتحديدنظامفي

عاداتعنالمحلوماتمعظمجاءت.المجموعةحياة

وحدائقالمائيةالأحواضمنومعيشتهاالدلافين

عائليةمجموعاتالقاتلةللحيتانأنويبدو.الحيوانات

تص!!حيواناتعدةمنمعظمهايتكون،الصلةحميمة

الدلافينوتعيش.عائلةكلفيحيوانا18أو17إلى

مجموعةوكل،مجموعاتشكلفيالأنفقنينية

نأنجدالأنواعبعضبينومنحيوأنا.21منتتألف

001بينعددهايتراوحقطعاناتضمالعائلةوحدات

دلفين.00.1و.

وعدةمسيطرذكرمنالعائلةمجموعاتمعظمتتكون

منالنموالمكتملةغيرالدلافينمنوقليلصغارها،معإناث

غذاءهاوتصيدمعاالمجموعةفيالحيواناتوتلعب.الجنسين

كذلك.الحاجةعندالمجموعةأفرادباقيوتساعدمعا،

للمحافظةزعانفهاأوظهورهاالدلافينتستعملوأحيانا

حتىالماءسطحمنبالقربجريحأومريضدلفينعلى

التنفس.منيتمكن

معقدةسلاسلبوساطةببعضبعضهاالدلافينتتصل

وتصدر.الكلاميةالأصواتإخراجتسمىالأصواتمن

متصلةبالهواءمليئةأكياسمنالأصواتهذهالحيوانات

أصواتالكلاميةالأصواتإخراجويشبهبمناخيرها.

أصدى.اباستخدامالموقعتحديدفيوالصفيرالطقطقة

فصيبتحريكالدلاف!تتسبح.والغوصالسباحة

عنالأسلوبذلكويختلف.وأ!عفلأعلىإلىالذنب

زعانفهزطريقعنالماءعبرجسمهاتدفعالتيالأسماك

للقيامذنبهافصيالدلافينوتستعمللاخر.جنبمنذيلها

القاتلةوتستطئالحيتان.فجائيةووقفاتحادةبانعطافات

تتراوحبسرعةالسباحةالدلافينمنالأصغرالأنواعوبعض

فقطالسرعةهذهعلىتحافظولكنها،كماس4و.03بين

بكثير.ذلكمنأبطأالدلافينمعظموتسبحقصير.لوقت

علىقادرةأنهارغم،عادةعميقاالدلافينتغوصلا

منأكثرالغوصعلىالدلافينبعضدربتوقد.ذلك

بضعفرئتهتصماب،الدلفينيغوصوعندمامتر.003

هذهوتسمح.القلبضرباتمعدلويقلشديد،

أثناءالمتزايدمإلضغطبالتواؤمالحيوانلجسمالإجراءات

الماء.تحتأكثرعمقإلىالغوص

والناسالدلافين

لالافوالناسالدلافينبينالحميمالارتباطيعود

الفخاريةوالآنيةالعملاتالإغريقزينفقدالسبن،

الحيوانحسمويقلل.أسفلوإدىأعلىإلىحسمهمرالحلميوالجزءديلهبتحريكالدلفينويقوم.القطعانتسمىمحموعاتفيتتحركالدلافين

لالماء.الاحتكاكمرالناعموحلدهالشكلالاسيابى
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ليتولدالدلافينع!غار

وإناتأةموتدلإالماء.

المولودالاحرىالدلافين

نأأجلمنالسطهحإلى

الأموتربىالهواء.يتنمس

حوالىباللبنوليدها

!مالدلافينتتسفس.العام

قمةفيالموحودمنخرها

رأسها.

الأساطيرفيالحيواناتشظهرت،الدلافينبصوروالحوائط

مقدساالعاديالدلفينالإغريةىوعد.والرومانيةالإغريقية

وجودأنعديدةأغرونأجحارةاواعتبرأبولو.لعبادةورمزا

من.سلسةطيبةرحلةعلىعلامةالسفنقربالدلاشين

منآلافاأقطارعدةم!الصيادونيقتل،أخرىناحية

الناسيأكلهالذياللحمالدلافينوتوفر.سنوياالدلافين

الزيتاستعملوقدالأقطار،هدهفيالأليفةوالحيوانات

.للاحتكاكمخففاأجسامهامنالمستخرج

شباكفيالدلافينملايينوقعت،ذلكإلىبالإضافة

والسالمونوالماكريلالقدأسماكلصيدالخصصةالصيد

فيالتونةأسماكوصيد.الأسماكمنالأخرىوالأنواع

لهذهالكبيرالعددعنمسؤولالمداريالهادئالمحيط

منكبيرةقطعانفوقالدلافينتعومماوكثيرا.الوفيات

فإن،لذلكودتيجة.معروفغيرلسببالتونةأسماك

الدلافيرمناعثيرباتوقعأخونةالصيدالخصصةالشباك

عددتحددقوانينالحكوماتبعضسنتوقدأيضا.

التونة.صيدملاحىبوساطةمشوياقتلهاالممكنالدلافين

الدلافينعددالأسماكلصيدالمحسنةالتقنيةقللتكما

.الإنسانقصدبدونالمقتولة

الدلافينألافدربت،العشرينالقرنمنتصفومنذ

قدمتهاعروضفىالبهلوانيةوالألعابالحيلتأديةعلى

التسلية.ومتنزهاتالحيواناتوحدائقالمائيةالأحواض

الدلافينعلىالبحثأنواعمختلفالعلماءأجرىوقد

هذهتستخدمهاالتيالمعقدةالاتصالاتنظمأسرارلمعرفة

.الحيوانات

نتيجةايلأبحاثهذهيسرت.الدلافينعلىالأبحاث

علىالبحثمعظمركزوقد،للتجاربالحيواناتلاستجابة

فعلى.الاتصالونظمالصدىباستخدامالموقعتحديدظاهرة

طريقةتستعملأعينهاعصبتالتيالدلافينفإن،المثالسبيل

الفرودتىحتىلتحدد،الصدىباستحدامالموقعتحديد

وسمكها.وحجمهاالأشياءشكلفيالصغيرة

مختلفةأنواعبإصدارببعضبعضهاالدلافينتتصل

ذهنيامرتبطةمعينةأصواتاأنويبدو،الأصواتمنوكثيرة

علماءبعضيعتقد،المثالسبيلفعلى،محددةبأوضاع

،مأزقفيتكونحينمامعيئاصوتاتصدرالدلافينأنالحيوان

عموماالكربحالاتفيتصدرهاالتيالنداءاتأنرغم

الجوهراكتشاففيالباحثونيأم!!وأخيرا،.متفاوتة

بينها.فيماتنقلهاالدلافينأنيبدوالتيللمعلوماتالصحيح

المرشدبمالحوتبمالحوت؟القاتلالحوتأيضا:انظر

.النصيالدلفين

الأدعاب،بعضأداءعدىقدرةدهاكبيرةسمكةالدلفين

دورادوأسمعليهاويطلق،الدافئةالمحيطاتمياهفيتعيش

أضخمطولويبلغ.مطهيماهىاسمعليهايطلقكما
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كجم.45و35بينماووزنها،مترينالدلفينأسماك

ويبدوألامشوائيةجمئالمحيطاتفىالدلفينسمكويعيش

وميضذوولونه،الذيلعند7الرقمهيئةعلىجسمه

فضي.أو،بزرقةمشوبأخضر

السمكيلاحقفإنهالسباحةعلىالكبيرةلقدرتهونظرا

الادمي.للغذأءيصيحالدلفينولحم.ويلتهمهالطيار

الحيتان)أنواعالحوتانظر:.الضخمالأبيصالدلفين

(.الأساندوات

فييعيش،أسنانذوصغيرحوتالئهريالدلفين

آسياوبحيراتالدافئةالأنهارفييوجدكما،العذبةالمياه

الجنوبية.وأمريكا

النهريالدل!نمنكلينتمي،جمئالحيتانومثل

الحيتانيات.تسمىالثديياتمنمجموعةإلىوالبحري

فعلى،الشكلحيثمنما،حدإلىيختلفانولكنهما

أربعةالنهريالدلفينخطمطوليبلغ،المثالسمبيل

تقريبا.البحريةالدلافينمعظمخطمطولأضعاف

سن،002منأكثرإلى001منالنهريةوللدلافين

البحرية.الدلافينعيونمنأصغرعيونهاأنكما

عكرةمياهفيتعيشلأنهاضعيفةالرؤيةعلىوقدرتها

موحلة.

البحرية،الدلافينمننشاطاأقلىالنهريةوالدلافين

بالاسماك.رئيسيبشكلوتتغذى

ولكنم72.إلىالنهريةالدلافينأكبرطولويصل

وأأبيضلونذاتتكونوقد.ذلكمنأصغرمعظمها

أسود.أورماديأوبنيأوأصفرأوورديأحمر

الصينيالدلفين

بلاتالادلفين

وأمرلكابآسياالدافئةوالبحيراتالأنهارفيتعيشالنهردلافين

اثنينالصورةتبين.الأسماكالرئيسيوغداؤهاطويلحطملها،الجنوبية

النهرية.الدلافينمنأربعةأصلم!

فدلفينبمالنهريةالدلافينمنأنواعأربعةتوجد

ودلفين،الجنوبيةأمريكاشماليأنهارفىيعيع!الأمازون

دلفينويعيم!.بالصيندونجتينجبحيرةفييوجدالصين

بينما،وباكستانالهندشماليأنهارفيالأعمىالجاج

شرقىالساحليةوالمياهالأنهارفيبلاتالادلفينيعيعق

النهر.فرسانظر:.الجنوبيةأمريكا

الدلفين.،الحيتانى:أيفئاانظر

مؤدف.(م791ء-4091)لويجيللابيكولا،د

موسيقىروادأشمهرمنأصبح،إيطاليموسيقى

الدودكافونيموسيقىتقنيةوتتألفبإيطاليا،الدودكافوزني

الموسيقيدللابيكولاأسلوبيتميز.نغمةعشرةاثنتيمن

تركيبةذاتوأبيات(متعددة)ألحاندقيقةكزوجةبألحان

.الألوانمتعددةرقيقةونغماتشعرية

يوليسعنوانتحتألفهاالتيايلأوبرامنحته

كما.عالميةشمهرة،مشهدينمنتتكونوالتيأم()689

الالاتومجموعة،الواحدةبالآلةالمعزوفةمقطوعاتهتعد

من،العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتخلال

أعماله.أحسن

كماواحد،مشهدمنتتألفانأوبرييندللابيكولاألف

الأعمالمنعدداوقدم،العملقطعةالباليهموسيقىألف

التيالأعمالبعضإلىبالإضافةوالفرديةالجماعيةالصوتية

الموسيقىلمجموعةأعدهاوأخرىالبيانوعلىلتعزفألفها

قربحاليا(سملوفينا)فيبازنفيدللابيكولاولد.الحجرية

تريستى.

الدلماشىالحراسةكدب.الحراسةكلبالدلمالقي،

بقعأو،كثيرةسوداءبقعذو،أبيضلونه،الحجممتوسط

ثمناصعاأبيضالدلماشيالكلبجرويولد.اللونكبدية

أسابيع.أربعةأوثلاثةنحوبعدالظهورالبمثىتبدأ

يقظة،ف!،الجيدةللحراسةالدلماشيةالكلابتستخدم

تتعلمأنويمكن،مفيدةنطفةأنهاكما،للاستطلاعمحبة

كلبأيضاالدلماشيالكلبويسمى،كذلكالصيد

عجلاتبينعادةتحريالكلابهذهكانتإذ،العربات

وقد.الخيولترافقوكانت،الخيولتجرهاالتيالعربات

منطقةوهيدالماشياباسمالكلابمناسملالةهذهسميت

بالتحديدلايعرفونالخبراءولكن.الأدرياتيكىالبحرعلى

.الكلابهذهنشوءمكان

زرثممتقيكف،الهنديالاتحادضمنإقديمدلهي

الجديدةودل!القديمةدلهى:وهىسكانيةمناطق

412عددهاالبالغالقرىمعدل!،ومعسكر)نيودلهي(
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2،كماأ4830الإقليممساحةرتبلغالمجاور،الريففيقرية

نسمة.4750379الس!طنوعدد

س!طنهاوعدد32921القديمةدأ!يمساحةتبلغ

حمسةمسافةعلىتيودأ!يوتقع.نسمةلا،174؟لا55

أغديمابقسميهاتمدأ!ي.القديمةالمدينةجنوبمتراتكيلو

جهت!تمنبتلالمحاطةالأرض!امنمثلثعلىوالحديث

متاهةمنالقديمةدلهيوتتألف،أضالثةاالجهةمنجمنةونهر

أصشوارعابعضتتخللها،الملتويةالضيقةأصشوارعامن

صعبة.معيشيةظروفوشديدزحامالمدينةاويسود،العريضة

أضصاميمابموجبالحالىأغرناأوائ!!فينيودلهيبنيت

لةبمعارأ!تينزإدونالسيرالبريطانيالمعماريأعدهااكتي

عنقليلاترتفعأرض!علىبي!صهربرتأصسيراالمعماري

المشجرةالجميلةبشوارعهاوتتميزلها،المجاورةالأرض

مسمة!أبتخصيصأوأصاسعةاالحدايتذاتالأرجاء،فسيحة

دقيق.

متل،التذكاريةوالنصصالمعالماأجم!!دلهىتضم

مأ991مشةلنيم72علوإلىيرتفعبرجوهومنارقطب

أحسيرالمئاتمئذنةاواستحدالمسلمينلانتصارذكرى

مغلئمويوجد.أصلاةاإلىالمسلم!تفوقهم!المؤذنوديدعو

سنةوص!ناكحديديعمودوهوبالإعجابجديرآخر

أما.أبدايصدأولمم7وارتفاعه،أطنانستةويزنم004

السائكلضرالقرنفيجهانشاهبناهاانتيالحمراءالقلعة

الأحمرالرملىالحجرمنبنيتالتيجدرانهافإنالميلادي

فيهايقيمونالمغولأباطرةكانوأجنحةقاعاتتضما

أما.الدولوسفراءالبلادأهليحضرهااكتيالحفلات

فيمسجدأكبريعتبرالذي(الجامع)المسجدجامامسجد

.جهانشاهبناهفقدكلها،أعدا

وأربعة،المهاجرينمن،المدينةسكاننصفمنوأكثر

أقلية،أكبرالمسلمونويش!ول.الهندوسمنأحماسهما

.والبوذيونوالنصارىاليانيونبعدهمايأتى

دلهيجامعة:وهيجامعاتثلاثدأ!يفيتوجد

جامعاتوهيالإسلاميةالمليةوالجامعةنهرووجامعة

بالفنونالخاصةالأكاديمياتامنعددويوجد.اتحادية

بعضخصصكثيرةومتاحفالتصبيقجةاوالفنونواللغات

اعند.ارعماءمنأ!عددممها

الهندية،اللغةوضواحيهادلهيفيالناسمعظمش!طما

اللغةتستخدمكماالهند،فيشيوعاالأكثرااللغةوهي

البنجابيةالمستخدمةالأخرىاللغاتومن.بكثرةالإنجليزية

والبنغالية.وال!وردية

وتأتىالحكومةهىالعاملينتستخدمجهةكبرأإن

الخدماتوتستقطب.والتجاريةالصناعيةالمؤسساتبعدها

الأيديمنكبيراجانبادلهيفيالمحليةوالإدارةالمدنية

حمهوريلطامذات!ستقلةدولةالهسدوأصبحتأم065عامالحديدالدستورأتصيقسدأحيتيمافي،26يومالجمهوريةإعلانذكرىفى

الحمراءالأعلامحملةم!الصورةديالمتقدمةالمجموعةوتمتل.كتيرةمجموعاتعنممثلولىشيهيشترك!ردلهيفىاصستعراضيحري،ديمقراطي

(.الأراضيا)مالأكاشاحبوتطحقة

!صء-

--س-
?-ء

؟ءيهحيبر؟

-س-
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إلىألا!تضيفالتيالأشجارسيماولاالقديمةدلهيشموارععنكتيراتختل!المشجرةامحريضةاوشوارعها،بدقةصممتنيودلهيمدينة

السواء.علىوللمشاةاضقلاوسائللمرورالحركةمجالتتيحالتيالواسعةالساحات

علىالحفرالمدينةبهااشعتهرتالتيالحرفومن.العاملة

والمهارةبالدقةتتصفوكلهاوالزخرفة،والرسم،العاج

المجوهراتكصناعةالقديمةاليدويةالحرفأنكما،الفائقة

تعانيالتىالمشاكلومن.مزدهرةلازالتالذهبوصياغة

فيالموجودالنقصأقتصادهانمووتعوقالمدينةمنها

إلىالمدينةسكانثلثلجوءإلىأدىوالذيالمساكن

انقطاعالأخرىالمشاكلومن،والأكواخالقذرةالأحياء

عنالمعاملبعضتوقففييتسببالذيالك!بائيالتيار

مثلالأخرىالخدماتمنكثيرمعالحالوكذلك.العمل

وغيرهما.والمجاريالمياه

ثلاثةمنيتألفمعقدإداريبنظامدلهيتتصف

ثمأعضاء،أربعةمنتنفيذيومجلسالمحافظ:مستويات

القضايافيسحثالذيالمنتخبالحضريالمجلعم!يأتى

وأخيرا.مباشرةبسلطةيتمتعلاولكنه،عليهالمعروضة

الخدماتتنطمعنمسؤولمنتخببلديمجلسيوجد

والإطفاء.والنقلوالمجاريوالماءكالكهرباء

يوجدإذكلها،الهندفىالنقللنظاممحورادلهيتعتبر

خطوطمنوالعديد،خارجيةبريدطرقخمسةفيها

بالمومطارالدوليغانديإنديراومطارالحديديةالسكك

الداخلية.للرحلات

العمارتنبينللن!اللافتالتباينفيهيشاهددلهيمدينةعبرمنظر

والحديثة.القديمة
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الاستيطانموضعأنالآثارعلماءيعتقد.تاريخيةنبذة

فييقعمهابهارتاالشعريةالملحمةفيذكرهوردالذي

اولدفيالحفرياتأثبتتوقد.إنداباتقريةقربدلهى

ألفىحواليمنذالموقعذلكفيالاستيطانحدوثفورت

بريثفيراجااتخذعشرالثانيالقرنوفيالميلاد.قبلسنة

إلىأسهعاصمةدلهي-كمةالحاتشاوهانأسرةمن-الثالث

وقامت،أيبكالدينقطبالمسلماالقائدعنهاأزاحهأن

فيالمددبإنشاءوالأفغانالأترأكمنالمتعاقبةالحاكمةالأسر

الأسرةمؤسه!بابروكان.دلهيبمنطقةالمواقعمختلف

عاصمةدلهىمنجعلقدالمغوليةللإمبراطوريةالمالكة

آكرا.إلىنقلهاقدتيمورلنككانأنبعدأخرىمرةللبلاد

هجومأسوأأنغير،والسلبللإغارةالمدينةتعرضتوقد

ثم،أم973سنةلهاشاهنادراجتياحكانلهتعرضت

ك!ضاواتخذواام،308عامالبريطانيونعليهااستولى

الملكأعلنأم119سمةوفى.البريطانيةالهندعاصمة

دلهىإلىالعاصمةنقلللهمدزيارتهأثناءالخامسجورج

سنةاستقلالهانالتأنبعدللبلادعاصمةظلتالتى

.أم479

ددهى.نيوددهي،انظر:.الجديدةدلهي

ددهي.نيوان!:.القديمةدلهي

فيعشرالحاديالبرجهوالدلوبرخ.يرجادلو،

الثابتةالنجوممجموعةأو،الفليهةالأبراجدائرةكوكبة

،ا!أصشمااالمجئإلىالفرسمرلغبينيقع.الفلكيةالدأئرةفي

شبرخالمألوفواشمز.الجموبإكماالحوتفموكوكب

الكواكبأكثرللماء.دلوايحم!!شخصشكلالدلو

الملكوسعدالسعود،سعدهوالمجموعةهذهفيتوهجا

علىالمجموعةتحتويالكواكبهذهوبخلاف.شيتو

وأصاري.زيتا:مثل،السماويةالأفلاكمنمتميزةنماذج

سديمهما،المهمةالسديميةالتكويناتمناثنانوبالمجموعة

،الصغيرةالفلكيةالمناظيرخلالمنيبدوالذيزحل،

التلسكوباتتظهربينماأخضر.بنورمتوهجةكغيمة

ضيقة،أفقيةزاويةمنبهتحيطالتيالمداراتحوافالكبيرة

التسميةفيالسببوهي،ممتدانذراعانكأنهافتبدو

الأشدوهو،اللولبيالسديمهوالاخروالسديم.الشائعة

خلالمنيبدو.السديميةالتكويناتكلمنتوهجا

.مستديرةمتوهجةمساحةكأنهالصغيرةالتلسكوبات

،مارسوأوائلفبرايرأواخرفيالدلوبرجالش!سوتخترق

الدلوبرجيقع،والخريفيالربيعيالاعتدالينلتأثيرونظرا

.الجديبرجتشكلالتيالكواحصبمجموعةقيالان

الكوكبة.،الطالع،الأبراجدائرةبمعلم،التنجيمانظر:

دليويعد.الرياحمهته!الديالاتجاهيوص!تالجويةالأرصاددليل

الحوي.الرصدوسائ!طأقدمم!واحداالحويةالأرصاد

عل!بحريةيتحركجهازاوويةالأر!ددب

الريامنهتهبالذيالاتجاهإلىويشير،مستقيمقضيب

واحداصالريحدوارةوتعد.الريحدوارةأيضاويسمى

الشكلمزخرفغالباوهو،الجويالرصدوسائلأقدم

الجوالأرصاددليلمنالرياحمعيدورأ!ذيأالحزءيكون

حتعريضةمنهالأخرىأضاحيةاشت!صت،!صاسحهمعادة

حتالسهمالنسمةوتحركهواء،نسمةأضعفمرتتحرك

العريضة.الناحيةجانبيكلايستوي

أس!وتوجد،الرياحإليدائماالسهميشيروه!!ذا

الاتجاهاتعلاماتعليهاالقصديرمندائرةالسهم

المستخدمةو،كتلكالأرصادأدلةبعضفيوتوجد

الريااتجاهتسجلكهربائيةوصلاتالأرصادمحطات

ذاته.الدليلعنبعيدةغرفةفيوتعرضها

يستخاإحصائيقياسللمستهلكالأسعاردليل

للبضاالتجزئةأسعارفيالتغيراتلإيضاحعادة

يقارما.بلدأومدينةأوإقليمأومسطت!ةفىوالخدمات

لبع!الحاليةالتكلفةبينللمستهلكالأسعاردليل

وفي،سابقوقتفيتكلفتهامعوالخدماتالبضائع

يشتروالتيالأشياءمنمجموعةأسعارعلىالدليلهذا

الدليفيمكانامادةكلوتمنعأ!دخل.امتوممطمنزل

!لالعامةالتكلفةوتعطى.للمنزلأهميتهاحمسب
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حيث،001عادةوهيما،قيمةمعينوقتفيالأشياء

ويسجل،الأسالمميةالدليلقاعدةالقيمةهذهتشكل

أوالمؤشرويرتفعالأسعار،فياللاحقةالتغيراتالباحثون

يمكن،المثالممبيلفعلى،التغيراتهذهحسبيهبط

مائتيحواليصرفقديكونأنالنفقاتمتوسطلبي!

والإيجاروالمأكلالملبسعلىالأسبوعفيسعوديريال

المدرولسةالمدةخلال،والثلاجةالتلفاز،مثلأخرىوأشياء

خلالالنفقاتهذهتضاعفتفإذا،أم859عاممن

ما!59عامفيالمؤشريكوناللاحقةسنواتالعشر

بمعدلارتفعتللمستهلكالأسعارأنعلىويدل،مائتين

!شوات.عشرفترةخلال%أ..

،لأخرىدولةمنالدليلفيالمسجلةالموادوتختلف

ويمكن،الناسحياةنمطالدليليعكسالمتقدمةالدولففى

وكلفةوالغسالةوالفيديوالتلفازكأجهزةسلعايتضمنأن

بكليتهالدليلفيؤخذتقدماالأقلالدولفيأما.الاستجمام

العملإلىوالمواصلاتوالمأكلالملبسأسعارمنتقريبا

الدخل.المتوسطللمنزلأهميةالأكثرالسلعوهي

الأسعاردليلفيالتغيراتعادةالحكوماتوتقيس

ويشكلسنة،كلأوأشهرأربعةأوشهركلللمستهلك

دولةفيالماليالتضخملمعدلالطبيعيالمقياسالدليلهذا

تستخدمكماالاقتصاد.فاعليةعلىهاممؤشروهوما

الدليلهذاوالخاصةالحكوميةالمؤسساتمنالعديد

الأخرىوالمدفوعاتالأجورفىالنظرلإعادةكمقياس

الأسعار.تغيرمعتتلاءمحتى

المالي.التفحخم؟المعيشةتكاليف:أيضاانظر

الذيشمشونأحبهاامرأةالقديمةالألمماطيرفىدقي

فطلبوالدليلةبحبهأعداؤهعرف.صباهمنذبقوتهاشتهر

ويوثقوهمنهيتمكنواحتىقوتهسرعلىلهمتقفأنمنها

قوةلممرمعرفةمنتمكنتمحاولاتعدةوبعد.ويقهروه

ولادته.منذيحلقلمالذيشمعرهفيكانتالتيفممشون

حتىركبتيهاعلىفأضجعتهشمشونعلىدليلةاحتالت

عليهوقبضقوتهفذهبتشعرهفحلقرجلاودعتنام

شمعرهأخذولما.بالسلاسلوأوثقوهعينيهوسملواأعداؤه

لهماحتفاليومأعداؤهفاجتمعقوتهإليهرجعتينمو

فيلهممعبدأعمدةبينوأوقفوهبهليهزأواشمشونفدعوا

يقودهأنبيدهالممسكالغلاممنشمشونطلب.الوسط

المتولعمطينالعمودينعلىفقبضإليها،ليستندالأعمدةإلى

معهم.هووماتهنالكالواقفينكلفماتالبناء،وقوض

أعدائي.وعلىعليالشهيرةالعبارةالموقفهذاإلىوترد

أليهودي.الادبيالترأثمنودليلةشممشونوقصة

القصة.حولقصيدةملتونالإنجليزيوللشاعر

أم(.134-)3091هيربرتجوندلينجر،

في.المتحدةالولاياتتاريخفيالمشهورينالمجرمينأحد

عناوينوعصابتههوتصدرام349و3391عامى

علىالسطوعملياتمنسلسلةبسببالمحليةالصحف

.القانونطائلةمنوالإفلاتالأوسطالغربمصارف

وترعرعإنديانابولايةإنديانابولسمدينةفيدلينجرولد

مدينةفيلهسرقةبأولالقيامحاولمورسفيل.مدينةقرب

عامحتىومعجنعليهالقبضألقي.ام429عاممورسفيل

نزلاءبعضساعدهوجيزةبفترةذلكوبعد.أم339

للسطو.عصابةوشكلواالفرار،علىالسجن

وأرسلأريزونافىدلينجراعتقالتمأم349ينايرفى

يمضولم،الشرطةرجالأحدبقتلتهمةليواجهإندياناإلى

بوينت،كراونسجنمنهربحتىوجيزوقتعليه

وذلك،الحصينةالسجونمنأنهيفترضوالذيبإنديانا

كانمنقوشا.خشبيامسدساكانأنهادعىماباستعمال

مسروقةسيارةفيالولايةحدودخارجدلينجرهروب

بى..إفادمنهارئامنهجعلقدالاتحاديالقانونمنتهكا

عصابةفىانخراطهبعد(.الفيدراليالتحقيقات)مكتبأي

القبفك!منأفلت.المصارفسرقةدلينجراستأنف،جديدة

ألاتحاديينالشرطةرجاليمباسملاحمعاركفيمرتينعليه

اشستركام349عاممنتصففىووسكنسن.مينيسوتا،في

إنديانا،فيمصارفعلىالأقلعلىسطوعملياتعشرفي

الجنوبية.وداكوتاووسكنسن،وأوهايو،

وهيساج،أنابهوشتحينشيكاغوفيدلينجركان

أخبرت.أم349عاميوليو22في،المقربينمعارفهإحدى

ثوبامرتديةستكونأنهاالاتحاديينالشرطةرجالصماج

تلكالبيوجرافمسرحإلىدلينجرتصحبعندماأحمر

دراماميلوالإجراميجيبلكلاركفيلملمشاهدةالليلة

إصابةدلينجرالاتحاديونالشرطةرجالأصاب.مانهاتن

بلقبشهيرةساجوأصبحت،المسرحغادرحينماقاتلة

الأحمر.اللباسذاتالمرأة

أم(.244-1871هـ،642-)583اللىمأبيابن

عبدالمنعمبنعبداللهبنإبراهيمالدينشهابإسحاقأبو

القاضيالشافعيالهمدانيالحمويمحمدبنعليابن

تفقهوشماعر.وأديبومؤرخفقيه.الدمأبيبابنالمعروف

وسمع،فيهإماماصارحتىالشافعىمذهبعلىببغداد

بسوريا.حماةقضاءوتولىبهاوحدث،بالقاهرة

فيالمنظوماتالدرربمالوسيطمشكلشرحكتبهمن

بمالروايةتحقيقفيالعنايةتدقيق؟والحكوماتالأقضية

إيف!احالكبير،التاريخكتاب،الفتاوىبمالإسلاميةالفرق

الوسيط.فيالموجودةالأغاليط
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فيالدمردرمعرفةتدلتواغد،ا!دممةاالأرمةمدتميمتالدمأهمية

احس!!آلاهـامدديعتقدواسا!!ا!ار.وا!تلش!ولالمرصرالصحة

أحسامحار!ا!دما!عاطرص!هـروحيؤدياروالححامةالفصدأد

أحدعرأعصادةاممار!صيا)أعا،5(الحمتسيةاللوحةتظص.المرصى

شيكلرحىالآ!اأما.اييلاديتأصمادلراالقررحلالودلكالمرصى

تصىرالحساذ.يمتدأديم!س-!هـحهونيس-اسدماتلقىأن2أصاالأا

اررم.اتلقيأسةحافيمريضةاليسارعلىالصورة

اللىم

يم!شولاالبشريالجسمعبريمرالذيالحياةمعائلالدم

الجسمخلايالكلالدمبضخالقلبيقوم.بدونهنعيشأن

الدميعودالوقتنفسوفيوالغذاء.الأكسجينلهاويؤمن

.أخرىوفضلاتالكربونأكسيدثانيحاملاالخلايا!ن

ثابتة،حرارتناعلىويحافظأيضاالالتهاباتالدميحارب

فيعديدةوظائفتنظمالتيالكيميائيةالموادويحمل

المهترئةالدمويةالأوعيةتسدموادأيضاوبالدم.الجسم

.للموتالمؤديالنزفمنيحمينافهوولذلك

الدمفإدحسجينالأالحمرالدمخلاياتمتصعندما

منالمتسر!فالدم،لذلك.يميزهالذيالأحمراللونيأحذ

بسببناصعاأحمريبدوالجسمخارجالمهترئةالأوعية

يحم!الذيوالدمالهواء.فيالأكسجينوجود

الناصقالأحمراللوننفسلهالجسملخلاياالأكسجين

الأكسح!!.امنتحريرهبعدمحمرقاتمبلونيعودلكنه

تعيعقأ!دياالمكانوارتفاعبالوزندمككميةتتعلق

علىجحسمهيحتويكجم08يزنالذيفالشخص.فيه

الذيالطفللدىيكونبينما،الدممنلترات5حوافي

الذياشضيعولدى،الكميةهذهنصفكجم04يزن

لدىيكونأنويمكن.الدممنمليلتر025كجما4يزن

يكونالتي-المرتفعةالأماكنفييعيشونالذينالأشخاص

الأشخاصمنلتر2بأكثردما-أكسجيناأقلالهواءفيها

الزائدالدمويطلق.المنخفضةالمخاطقفييعيشونالذين

الجسم.لخلاياالأكسجينمنأكثرحصمية

الدميجري.الإنسانلدىالدمفيالمقالةهذهتبحث

،والحشراتوالطيور،،والقطصأ،الكلابأجسامعبرأيضا

مثلالبسيطةالحيواناتتحتويلا.أخرىعديدةوحيوانات

تعيش.لكيالدمعلىوالإسفنجياتأجحر،اقنديل

الظر:،الحيواناتفيالدمحولالمعلوماتمنلمزيد

.الحشرة،الثديياتبمالدوريالجهاز

الدمتركيب

يدعىمائيسائلفيتتحركخلايامنالدميتألف!

شكلاتمتلكلأنهاالمشكلةبالعناصرالخلاياتعرفالبلازما.

مننماذجثلاثةالمشكلةالعناصرهذهوتحددمحددا.

تم

،

-
غ-؟كا

و
وصعض،لأآ
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.عديدةحيولةمهماتتؤديالحلايا،م!نماذجثلاثةعلىالدميحتوي.الدمخلايا

الأكسحينتحملالحمرالدمكريات

الحسم.لأنسجة

علىالجسمتساعدالبيضالدمكريات

.والمرضالالتهاباتمكافحة

الدمويةالأوعيةفىالثقوبتسدالصمجات

تقودالتىالعملياتبدءعلىوتساعد

دموية.جلطةلتشكيل

البيض،الكريات2-الحمر،الكرياتا-الخلايا:

بينشراوحماعادةالدملترميكرويحوي.الصفيحات3-

00.5.وبينالحمر،الكرياتمنملايين6وملايين4

أء.،...وبينالبيضالكرياتمن01!..و.

أيضاوالحمرالبيضالكرياتتدعى.صفيحةء..،..و.

.بالجسيمات

أصفرلونولهالدمفيالموجودالسائلهيالبلازما.

.العامالدمحجممن%06-ء.حوأليوتشكل،باهت

الباقي.الحجمفتؤلفالمشكلةالعناصرأما

التوازنويحددماء.%09علىالبلازماتحتوي

الذيالبروتينمنها،الأخرىالموادمنمئاتالدموي

والمغذياتالالتهابضدويدافعالدميتجلطبومماطته

كيميائيةموادالبلازماتحمل.والفضلات)الغذاء(،الذائبة

الوظائفوبعضالنموتوجهالتيبالهورموناتتدعىأيضا

.الأخرىالدموية

وتحملالحمر،بالخلاياأيضاتدعىالحمر.الكريات

.الكربونأكسيدثانيوتأخذالجسملأنسجةالأكسجين

فيرقيقةوهي،القرصيشبهمسطحشكلالحمرأءللكرية

ولكنالمدورةالكعكةوتشبه،الأطرافمنأكثرالوسط

بشكلالحمرالكرياتتتألف.الوسطفيثقبدون

للأكسجين،حاملبروتينوهو،الهيموجلوبينمنرئيسي

هذهتحويالأحمر.اللونالكرياتيعطيالذيوهو

الإنزيماتخاصوبشكلالكيميائيةالعناصرأيضاالخلايا

الكيميائيةالعملياتتخفيذمنالخلاياهذهتمكنالتى

حمراءكريةبكليحيط.فعاليةأكثربشكلالضرورية

هذهبمروريسمحبشكلمرناالغشاءيكون.مرنغشاء

الأنواعمعظمتحتوي.الدمويةالأوعيةأدقعبرالخلايا

معظمعلىالمركزيةبنيتهابوساطةتشرفنواةعلىالخلوية

منخاليةالناضجةالحمرالكرياتلكن.الخلويةالأنشطة

.النواة

البيض،بالخلاياأيضاتدعى.البيضالكريات

الجسم.تهاجمالتيالمؤذيةوالموادالالتهاباتوتكافح

أحجامولهااللونوعديمةمستديرةالخلاياهذهمعظم

نواها.أشكالوتختلفعديدة

وذلكالبكتيرياالبيضالكرياتأنواعبعضتقتل

الأجساممنهاأخرىأنواعتنتجوهضمها.بهابالإحاطة

البكتيصياعلىتقضيبروتيناتهيالتيالمفادة

.الأذىعديمةتجعلهاأو،أخرىومغيراتوالفيروسات

شبيهةبنيتهاالتخثر.بخلاياأيضاتعرف.الصفيحات

أصغروهى.النزفإيقافعلىتساعدوهيبالقرص

تلتصق،دمويوعاءقطحوإذا.الدمفيالمشكلةالعناصر

،الأخرىالحافةتصلثمالقطعحافةفيالصفيحات

كيميائيةموادوتحررتطلقعندها.سدادةبذلكوتشكل

فيالموجودةالبروتيناتبعضومعالليفينمولدمعتتفاعل

نهايةفيالدمويةالجلطةتشكيلإلىتؤديبحيثالبلازما،

الأمر.

الجسمفيالدميعملماذا

والعناصرالأكسجيننقلهىللدمالرئيسيةالأعمال

صو.الفضلاتمنوالتخلصالجسمأنسجةإلىالمغذية

أجزاءكلفييجريأنيجب،الوظائفهذهالدميؤدي

يتألفالذيالدوريالجهازبوساطةذلكوشم.الجسم

الدمومنالدمويةالأوعيةمنواسعةوشبكةالقلبمن
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شعيراتصسيرةردة؟وريلى

!ا1

يالىتصحيرةشرال!

إير!

والأكسحينالعذاءالدميحم!ا!دء.التبادلحهارتكودالشعيرات

حيت،الشعيراتإلىتموس،الصسيرةالشرايينإلىالشرايينعبر

حلاياتطرحهاالشالمضلاتمقال!والأكسحينالعداءالدميمادل

اصعيرة،ا3الأورداطريهتعراعلىاإلىبالمصلاتالدميحود.الجسم

أص!جداملالإحراحاأعصاءإلىالفضلاتهدهالقل!يصحعدها

اعصلات.احتص!إحيتوالكليتير،والرئتير

والمعدياتالأ!حماإورسرأكسيدلىظ

!-،ىاحمفضلات،

ءصح!

شيأحموراالحلاياعلىيتع!!لحيتحدادقيقةت!صلىالشعيراتمعظم

الحسمحلاياتحتاحهماأطدادا!سحربالأارامحداءايسال!واحد.صص

أ!صلاتارال!ص!دأكسيدساىيرش!!.الرقيقهالشعيراتحدرعر

دلكلعدبهاالدميعودتمأصدورار.امحرىإلىحدرهاعبرالأحرى

القلب.إلى

الدميترك.الجسمأنسجةكافةإلىالدمالقلبيضخ

تصبح.الأوردةعبرويعودالشرايينعبرليمرالقلب

فأصغر.أصغرالأنسجةداخلالشرايين

بأدقوتتصلالشعيراتهيالدمويةالأوعيةأصغر

والموادوالغذاءالأكسجينويمر.الأوردةوأدقالشرايين

الأنسجة.فيلتدخلالشعيراتجدرعبرأسدمامنالأخرى

منالأخرىوالفضلاتال!صبونأكسيدثافييمركما

.الدممجرىإلىوتدخلالشعيراتحدرعبرالأنسجة

منولمزيد.أعبيرةاالأوردةعبرالقلبإلىالدميعود

انظر:.الجسمفيالدمحركيةكيفيةحولالمعلومات

القلب.بمالدوريالجهاز

كلتمتص.الكربونأكسيدوثانيالأكسجيننقل

ثانيوتوحباستمرارالاكسجينجسمكفيالحيةالخلايا

بشكلجسمكلأنسجةالأكسجينينقل.الكربونأكسيد

الحمر.ال!صياتفيالموجودالهيموجلوبينبوساطةرئيسي

جزيئاتأربعمعبسهولةهيموجلوبينجزيءكليرتبط

أكسجين.

)الأكياسالأسناخإلىالهواءيدخل،تستنشقعندما

جدرعبرالأكسجينويمر.رئتيكفيالموجودة(الهوائية

بالهيموجلوبين.ويرتبطسنخبكلتحيطالتيالشعيرات

تتأثرأيضا.البلازمافيالأكسجينمنكميةوتنحل

بالأكعسجينالهيموجلوبينجزيئاتتربطالتيالروابط

مستوىكانوإذاالخلايا.فىالأكسجينبمستوى

فيخرجبسهولةالروابطتتكسرمنحفضا،الأكسجين

الطاقة.لتنتجالأكسجينخلاياكتستعمل.الأكسجين

منيمرالذيالكربونأكسيدثانيالعمليةهذهعنوينتج

ثانيكميةمعظموتذهب.الشعيراتحدرعبرالخلايا

يرتبطبعضهاولكنالبلازماإلىال!صبونأكسيد

رئتيك،فيالشعيراتإلىالدميصلعندما.بالهيموجلوبين

ويطردالهوائيةالحويصلاتإلىالكربونأكسيدثانييمر

الرئة.بمالهيموجلوبين:انظر.بالزفير

أنسجةإلىالغذاءيصلوالففلات.المغذياتنقل

معدتك،عبرالغذاءيمرأنوبعد.الدمبوساطةجسمك

الهضم.عمليةتكتملحيث،الدقيقةالأمعاءيدخل

نتوءاتمنملايينعلىالدقيقةالأمعاءجداريحتوي

جزيئاتالزغاباتتمتصالزغابات.تدعىالشكلأصبعية

زغابةبكلالمحيطةالشعيراتلشبكةيدخلحيثالطعام

ببروتينالمغذياتمنالعديدويرتبط.الدمإلىيمرثم

لأنسجةيحملهاالذي)الزلال(ألومينالمسمىالبلازما

الجسم.

للنمواللازمةالطاقةلإنتاجالمغذياتخلاياكتستعمل

إنتاجوعند.أخرىلوظائفبالإضافةوللتكاثر،الخلوي

تخرجها.بدورهاالتىالخلايافيالفضلاتتتولدالطاقة

منكثيرويرتبط،الدممجرىالفضلاتتدخل

إلىتنقلهاالتىالبلازمافىينحلأوبالألبومين،الفضلات

مناللأخرىالضارةوالموادالفضلاتالكبدويرشحالكبد.

يصمىمركبإلىالفضلاتبعضالكبدويحول.الدم

فيتخرجثمالكليتينإلىاليورياالدمويحمل.اليوريا

الكلية.الكبدبمالأمعاء؟الهفمى؟الجهازانظر:.البول

دوراالبيضالكرياتتؤدي.الأمراضمنالوقاية

علىجسمكتساعدحيث،المناعيجهازكفيمهما

الضارةالمادةتنشط.للمرضالمسببةأحناصراضدالمقاومة

علىعندئذتعملالتيالبيضالدمحلاياالجسماعلىالمغيرة

فيالموجودةالبروتيناتبعضوتحارب.المادةهدهإتلاف

منرئيسيةمجموعاتخمص!توجدأيضا.المرضالبلازما

البيض.الكريات
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الجسمفيالدميفعلماذا

الجسمفيالدميعملماذا
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الجراثيم،أجيضاال!صياتمنأنواعثلاثةوتهاجم

تقوما!والعمليةعليها.وتقضيأجكتيريا،احاصوبشكل

ضابابهـقيمةبيضاءكريةتحيطفيهارالبلعمة،شدعى!ا

أجيضاأس!صياتامنأخوعاهذايدعى.الإنزيملوساطةتقتلها

البلاعم.

تحاربوهيعددا.أجلعماتاأنواعأكثرالعدلاتتعد

فعندما)الجرثومي(.الب!صيريالاأضهابرئيسيبشكل

أسدمامجرىأ!دلاتاتترك،الجسمالبكتيرياتهاجم

تترك،العدلاتمث!!والوحيدات.المصابةللمنطقةوتتحرك

تتطورحيثالمصابةالأنسجةاإلىوتتحركالدممجرى

وإنمافقطالجراثيراأ!بلعماتاتقت!!ولا.بلعمةخليةأضصبح

لذلك،وبالإضافة.اطسرطانالمسببةالخلاياعلىتقضي

الحمفاتو.المضادةالأجساماإنتاجعلىتساعدفهي

أئدرها،وهي،الثالثةأجيضاءاالخلاياهىأجوزينيات()1

تجاه11عنتداشعحيثالبلعمةعلىقادرةوتكون

.الطفيليات

فيالبيضأعرياتارائمنهـ!منأعداديوجدر

منوبدلآالبلعمات،بعملتقوملااللمفاوياتوهيالدم

حيثالمناعيللجهازالمهماالحلويالجزءتحونفهيذلك

والحراثيم،النوعيةأطفيروساتوالاستجابةبالتعرفتقوم

منرئيسيادنوعانيوحد.الأخرىالحسموغازيات

الخلاياتنت!!ار.البائيةالخلايارالتائيةالخلايا:اللمضاويات

حيثالبلازماداخ!إلىتطلقهاوالمضادةالأجسامالبائية

هذهوتكاشح.الحلوبيلهبتيناتبررشمك!!فيأسدمباتجول

.أ،أخئهابات1جاما،جلوبيلهبخاص!بشكلر،البروقينات

الجلوبيلين.،جلوبيلين،جاما:نظرا

الخلايانشاطفيتتح!3موادالتائيةالخلاياتطلق

شيبذلكوتساعد،البلعماتتنشطموادأيضاوتفرزالبائية

يأمنالعلماءيتأكدنمر.الضارةالكائناتعلىأعضاءا

الدمويةالبيضالكرياتمنالخامسبالنوعخاصةوظيفة

فيأ!حودانادرةالحمضاتمثلوهيالقعداتتدعىالتي

.الدم

عملكيفيةعنأ!ضرمعلوماتعلىللحصول

المناعة.انظر:،المرضمقاومةشيلمساعدتناالبيضالكريات

تنت!تالتيالأعضاءاتدعى.الهورموناتحمل

.الدمفيسضةبى!رزهـاوهي.الصماءبالغددالهورمونات

"مرامميلبمثابةتعملرالبلازماتدخلفالهورمونات

أجزاءالأحديصلعندمابنشاطأ!ورمونايقوم"!.كيميائية

التكاثر،عملياتوعلىالنمو،علىيؤثرفقد.الجسم

الوظائم!وبعضالجسما،قبلمنالغذاءامعتعمالوكيفية

.الهورمونبمالغدة:انظر.الأخرى

)فى(.البيضالدمخلايام!)نوعالبلعمة،خليةبو!اطةالبكتيرياقتل

الصورة)فيلكتيريا.مستعمرةم!السلعمةحليةتقتر!اعليا(،االصورة

السملى(،الصورة)كأ.الحراتيملإحاطةالحلع!ةحليةالتدأتا!سو(،ا

لالإدزيمات.سوهـتحطمهااضيااسكتيريا،االبلع!ةحليةاشلعت

النشطةالخلاياكلتنتج.الجسمفيالحرارةتوزيع

العضلاتخلاياوبخاصة-الخلايابعضول!ش.حرارة

مجرىالحرارةتدخلغيرها.منأكثرحرارةتنتج-أخددوا

مناشائدةالحرارةتتسرب.جسمكخلالوتمرالدم

بعضتصبحوهكذا-الحرارةأ!دمايوزعل!إذا-جلدك

المناطقتبقىبينما،شديدةحرارةداتالجسممناطهت

الجسم.حرارةينظمالدمدورانسانولهذا،.باردةأاللأخرىا
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الدممنموردهعلىالجسميحافظكيف

الدممنذاتيمخزونبدونتعيشأنيمكنلا

مشتقاتمنمتنوعةكميةفإن،لذلكوبالإضافة.الصحيح

احتياجاتحعسبباست!رارتبدلأنيجب)أجزاء(الدم

مكوناتكلوعواملتدعىموادوهناك.الدممنجحسمك

البيض،والكرياتالحمر،الكرياتإنتاجعلىتشرفالدم

بوساطةالدممنإمدادهعلىجسمكيبقي.والصفيحات

،النزففيالتحكم2-الدممكوناتحجمتنظيم-ا

المستهلكة.الدممشتقاتتعويض3-و

مننوعكلحجمينظم.الدممكوناتحجمتنظيم

تشرف.إليهالجسمحاجةبحعسبباستمرارالدممكونات

حركةعلى-الألبومينخاصوبشكل-البلازمابروتينات

،عادةالذائبةالعنا!رتمروالخلايا.الشعيراتبينالبلازما

إذاأما.الشعيراتجدرانإلىالبلازمامنالمغذياتمثل

فإنالطبيعيالمستوىدونالألبومينكميةانخفضت

ارتفعفإذا،ذلكوبعكعر.الأنسجةداخلإلىتمرالبلازما

البلازما.إلىالأنسجةمنينسابالماءفإن،الألبومينتركيز

اللازمةالأكسجينبكميةالحمرالكرياتحجميرتبط

إيريثروبويتينيدعىهورموناالكليتانتنتج.الجسملأنسجة

الأنسجةتحتاجوعندماالخلايا.هذهإنتاجينشط

الإيرشروبوشين،منزائدةكميةالكليتانتنتج،للأكسجين

تنقصوعندماالحمر.الكرياتإنتاجفيزيادةفتسبب

الإيريثروبويفنإنتاجفإنالاكسجينمنالجسممتطلبات

إنتاجمنأيضاتخفضأنالأمراضلبعضويمكن.ينخفض

الحمر.الكريات

البيضالكرياتعددعلىأخرىنموعواملتشرف

الجسم.لحاجةتبغاوتنخفضترتفعبحيث،والصفيحات

الكرياتعددلارتفاعالالتهاباتحدوثيؤديفمثلا

النزفحدوثذلكويماثل،الجراثيمضدالمدافعةالبيض

منيزيدوبهذا،الصفيحاتعددلارتفاعيقودالذيالحاد

الجلطة.تشكيلعلىالدمقدرة

منالموتحتىتنزفأنيمكن.النزففىالتحكم

دمويوعاءجرخيسبب.دمكيتجلطلمإذاصغيرجر!

بالسطحالتصاقهاثمالجرحمكانإلىالصفيحاتتحرك

.الجرححافتيتصلالتيالسدادةمشكلةالتالف

التخثرعواملتسمىبروتيناتعلىالبلازماتحتوي

إذاأما.وظيفةتؤديأندونالدمفىعادةتجول)التجلط(

والوعاءالصفيحيةالسدادةفإن،دمويوعاءفىتلفحدث

التخثر.عواملمعتتفاعلكيميائيةمواديطلقانالمصاب

إلىفايبرينوجينا!سممىالبلازمابروتينيتحولوأخيرا

متصالبةتتقاطع)الليفين(.فيبرينتسمىلزجةخيوط

الحمرالكرياتفيهاتعلقشبكةمشكلةالأخرىتلوالواحدة

يرشح.الجرحفوهةباحكامتسدحيثالصفيحيةوالسدادة

الجلطة.تسمىمتينةسدادةوتتشكل،للخارجالسائل

.القشرةالجلدسطحعلىالمتشكلةالجلطةوتسمى

وعاءفىجلطةتتكونأن،الأحيانبعضفيويمكن

وتسمى.نزفهنالكيوجدلاحيثمصابكيردموي

باتجاهالدمجريانتوقفأنويمكنالخثرةالجلطةهذه

الغذاءبذلكفتقطع،الجلطةتملجهةالتيالأنسجة

شريائاالجلطةسدتفإذا.الأنسجةهذهعنوالأكسجين

إلىيؤديمما،القلبيالخثارذلكعنينجم،القلبيغذيمما

التاجي.الانسدادانظر:.قلبيةبنوبةالإصابة

تحدثأنيمكن،الدماغفىشرياناالجلطةسدتإذا

الدماغية.الس!كتةانظر:.سكتة

منععلىيحساعدالدمتجلط

الوعاءصالدمخروخ!

تلتصق.المصا!الدموي

علىمباشرةالصفيحات

مشكلةالمصابالوعاءسطح

مكانفيمؤقتةسدادة

(.اليمنى)الصورةالإصابة

تفاعلاتعدةبعدئدتمدأ

تتشكلوأخيرا.كيميائية

تدعىمادةمنلزجةخيوط

شباكهافيتحبمي!فيبرين

لتكوينالحمر،الدمكريات

(.اليسرى)الصورةالجلطة
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أنهكما،الجلطاتتديبموادعلىالدميحتوي

المذيبةالموادتنشط.الجلطاتتشكلموادعلىيحتوي

فيالتحكمبغيةوذلكالتجلطيحدثحينللجلطات

ومدته.مداه

كليعيقأنيمكن.المستهلكةالدممشتقاتتعويض

ولدلك،بهخاصةزمنيةمدةالدمعناصرمنعنصر

الخلايابامعتمراريعوض!أنجسمكعلىيتوجب

يوما.021حواليالحمرالكرياتتعيش.أسمتهلكةا

فدورةالبيضال!صياتأما.أيام01حواليوالصفيحات

عدةالعدلةلعيح!مثلا،لنوعها.تبعاتختلفحياتها

أجلعمة.ابوظيمةتقومأنبعدحالآوتموتفقطساعات

مناعةيؤمنمماسنواتعدةاللمفاوياتبعضتعيشبينما

طويل.مدىعلىالأمراضبعضتجاه

الحمرأممرياتاأ!تزا.المستهلكةالدممشتقاتتحطيم

والطحالالكبدهماالجسمفيعضوينقبلمنالمستهلكة

الملونةالمادةالكبديستعملتكسيرها.علىيعملانحيث

مساعدسائللإنتاجالهرمةالحمرال!صياتفىالموجودة

الصفراء.يدعىالهضماعلى

الجسمقبلمنالهيموحلوبينحديداستعماليعاد

البيضاءأ!رياتاتتحرك.جديدةحمركرياتلتكوين

.هناكتموتحيث،الجسمأنسجةإلىالمسته!صةالدموية

البسيطالتسربتسدشهىالصفيحاتتموتأنيحتم!!

الدموية.ال!وعيةفي

الإنسانعظاملبشألف!.جدلدةدمويةمشتقاتت!نمكيل

نقيينتج.النقيتدعىصفراءأوحمراءرخوةمادةمن

فيالدمويةالخلايامنملايينالبالغ!تعندالأحمرالعظام

مثل،المسطحةالعظاملبالأحمرالنقييشكل.الثانية

والجمجمة.والأضلاعالقصوعظمةالفقرات

كخلاياالنقيفيبالتكونالدمخلاياكلتبدأ

نضجا،أكثرخلويةلطلائعالجذعيةالخلاياتتطور.جذعية

الحمر،ال!صياتمنالعديدمنهاواحدةك!!تشكل

تش!صلتوكلما.الدمويةالصفيحاتأو،البيضوال!صيات

وكلماأ!يموجلوبين.افيهايتكونالنقيفيالحمرالكريات

تمامبعدنواتها.وتفقدحجمهاويصغرتنكمشتطورت

أولمباممتلئةفجواتخلالمنالدممجرىتدخلنضجها

.الجيوبتدعىبالنقيموجودة

ماالأحمرالنقيمنأيضاالبيضالدمويةال!صياتتنشأ

تنموفإنها(البائيةوالخلايا-التائية)الخلايااللمفاوياتعدا

التائيةالخلاياتدخلالجسما.فىآخرمكانفيوتكتمل

وهي،التوتةإلىوتصلالجيوبخلالمنالدممجرى

وتدهب.تطورهايتمحيث،الرقبةأسفلمنقريبةغدة

العقدتدعىتشكيلاتإلىعندئدالناضجةالتائيةالحلايا

تنهي.الجسممنعديدةمناطقفيالموجودةاللمفاوية

.والطحالأطمفيةاالعقدفينضجهاالبائيةالحلايا

خلايادأخلالأحمرالنخاعفيالصمفيحاتتتشكل

أجزاء،إلىتطورهانهايةفيتنقسمافواءتدعىطليعية

.الدممجرىتدخلصفيحةمنهاجزءليصئثل

الدمولةالفصائل

تدعىبروتيناتعلىالحمرال!صياتأغشيةتحتوي

للكرياتمستضد003منأكثرعرفأغد.المستفمدات

العلماءصنف،معينمستضدغيابأولوجودوتبعاالحمر.

الفصائل.منمختلفةالأنواعالإنسانيالدم

الفصائلتصنيفأظهر.الدمويةالفصائلأهمة

كذلك.الطبيةالإجراءاتبعضفيالكبيرةأهميتهالدموية

منالختصينالدمويةالفصائلعنالمعلوماتمكنت

.الأجناسوعلمالقانونفياستعمالها

تحديدالدمويةللفصائلالرئيسىالاستعمال.الطبفي

نقلهيمكنوالذيالمتبرعيدعىالذيالشخصدمنوعية

مهمة.تفاعلاتدونأولهجسمهرفضبدونللمريض

التيالمفمادةالأجس!امعلىشخصكلبلازماتحتوي

علىأصلالهاوجودلاالتيالمستضداتبعضجمعتتفاعل

يحصلأنيمكن.للشخصالذاتيةالحمرال!صياتسطهح

الحمر،الدمكرياتفيخطر)تراص(تلزنالدمنقلأثناء

المريضبلازمافيالموجودةالمضادةالأجسامارتبطتإذا

للشخصالحمرالكرياتعلىالموجودةبالمستضمدات

الدمويةالأوعيةالتكدساتهذهتسدأنيمكن.المتبرع

يؤديقدخطيربمرضالإصابةذلكعنوينجمالصغيرة

يأبلازمافيالطبيعيةالحالةفيتوجدلا.الوفاةإلى

فيالموجودةبالمعستضداتترتبطمضادةأجسامشخص

الحمر.كرياته

السريعالتلفهوخطورةالدمنقلتفاعلاتأكثرإن

القصورصدمةلحدوثيقودوهذا.المنقولةالحمرللكريات

الحمىالأخرىالتفاعلاتتتضمن.الموتوأحيانا،الكلوي

.والبرودةوالرعشة

الدمنقلقبلالمستشفياتفيدائمايجرى

الكرياتفيهتخلطاختباروهو،التوافقاختبارللمريض

حدثفإذا.المريضبلازمامنعينةمعللمتبرعالحمر

منالدمالمريضيتلقىلاأنعندئذفيجب،التراص

.المتبرعهذا

فيالخطورةاحتمالاتهذهالتوافقاختباراتتقلل

تدعىبروتيناتالبيضالكرياتأكشيةتحمل.الدمنقل

.أ.هـ.لمستضدات



وبأالدمويةالفصائلبينالدمنقلتفاعلات

سليممزج

ف!خطر

أوالعضولتحديدالمستضداتهذهمنالأطباءيستفيد

فيضرردونبأمانزرعهيمكنوالذيمامتبرعمنالنسيج

الأنسجة.زراعةانظر:المريف.

الفصائلالضرعيالطبعلماءيستخدم.القانونفي

فمثلا،.المجرمينهويةعنالكتنففىلمساعدتهمالدموية

به.المشتبهدممعالجريمةمكانمندمنموذجيقارن

المجرمعنإيجابيبشكلتكشفأنالمقارنةلهذهولايمكن

وتكون.بهمشتبهبريءعنالتهمةتبعدأنيمكنولكن

ولذلك،موروثةالحمرالكرياتعلىالموجودةالمستضدات

،الأبوةعندلتحريالدماختباراتتستعملأنيمكن

والاختبار.لطفلوالدبأنهمتهمامارجليكونحيث

ينفيها.أوالرجلهذاأبوةشبت

الأبوةلتحديدالدماختباراتعناممتعيضلقد

.الدمخلايافيأ!دجزيئاتبدراسةالعائليةوالدراسات

المائة.فيمائةبنسبةالأبوةتحددالدرالمماتوهذه

الأجناسعلماءمنكثيراممتعمل.الأجناسعلمفي

أجناسإلىالشعوبلتقسيمالدمويةالفصائلوجودتوافق

ليستالعرقيللتحديدالطريقةهذهولكن.فرعيةوأجناس

بينالدمويةالفصائلمستضداتتختلفولا.ناجحة

مرعلىبينهاتزاوجحصولبسببوذلكظاهرياالأجنالر

العصور.

وسائلرأسعلىتأتييأ.ب)أالدمويةالفصائل

وأرئيسيةأنماطأربعةإلىالإنساندميصنف.الدمتصنيف

مناثإنغيابأووجودعلىالأنماطهذهوتبنى.فصائل

الحمر.الدمكرياتسطحعلىب()أ،وهماالمستضدات

منالدميكون)أ(،مستضدعلىالخلايااحتوتإذا-أ

المضادالجسمعلىالبلازماوتحتوي)أ(.الفصيلةأوالنمط

)ب(.المستضدعلىتحتويالتيالخلاياترصحيث)ب(،

منيكونفالدم)ب(مستضدعلىالكرياتاحتوتإذا2-

حيث)أ(المضادالجسمعلىالبلازماوتحتوي)ب(.الفصيلة
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طبيعيمزج

ك!خطر

الحمرالكرياتالأطباءيمزج

قبلالمريضبلازمامعللمتبرع

منللتأكدودلكالدمنقلعملية

يمكنضارةتفاعلاتوجودعدم

يؤدي.الدمنقلإذاتحدثأن

لحدوثالدمفصائلبعضمزج

للمتبرعالحمرالكرياتفيتراص

تسدبعضها(.مع)تتلاصق

الأوعيةالمتراصةالحمرالكريات

حدوثوتسببالصغيرةالدموية

وأالدممتلقيلدىالشديدالمرض

وفاته.حتى

إذا3-)أ(0المستضدتحويالتيالحمرالكرياتترص

منفالدم)أ،ب(،المستضداتنوعيعلىالخلايااحتوت

مضادةأجساماالبلازماتحويولاب(.)أالفصيلة

نوعيعلىالحمرالكرياتتحتولمإذا4-)أ،ب(0

وتحوي)و(.الفصيلةمنالدمفإنب()أ،المستضدات

منوالدمب(.)أ،المضادةالأجسامنوعىالبلازما

)أ(،الفصيلةدمبعدهيأتيثمشيوعا،أكثر)و(الفصيلة

وأقل)ب(الفصيلةمنالأشمخاصبعضيكونونسبيا

ب(.)أالفصيلةهىشيوعاالفصائل

الفصيلةنفسمنالمتبرعدماستعمالالأطباءيفضل

أثناءالمريضلدىالتراصلحدوثيؤديلاحتىو()أب

الدمينقلأنيمكن،الإسعافحالاتفىولكن.الدمنقل

ولهذا.كانتفصيلةأييحمللمريض)و(الفصيلةمن

ويشبه.الشاملبالمتبرع)و(الدمفصيلةصاحبعرف

مدأيلتلقيمستعدونب()أالفصيلةمنالمرضىأنذلك

يمتلكونلالأنهمإسعافحالةفيو(ب)أالفصائلمن

هذهفىحتىولكنب(.)أللمستضداتمضادةأجساما

عدممنللتأكدالتوافقاختبارالمستشفياتتجريالحالة

)أ(الفصيلةمنالمرضىيتلقىألاويجب.تراصحصول

)ب(الفصيلةمنالمر!ىوكذلك)ب(،الفصيلةمندما

معظموفى)أ(.الفصيلةمندمامطلقايتلقوالاأنيجب

علىمحتويةالمتبرعبلازماكونكثيرايهملاالحالات

تتمددحيث،للمريضالحمرالكرياتترصمضادةأجسام

حدوثخويجعلمماالمريضدمفيبسرعةالبلازما

ضعيفا.التراص

طريقةرهـ(الريصى)العاملريسوسالدمأنماط

يمتلكونالذينوالأشخاص.الدملفصائلثانيةتصنيف

إيجابيييكونونالحمركرياتهمعلى)رهـ(مستضدات

والأشخاص)رهـ(.العامليدعىنفسهوالمستضد)رهـ(.

)رهـ(.سلبيييكونون)رهـ(العامليفتقدونالذين

المريضدمدصيلهالمبوعقصيله

-أروأ،!الفمكسيلةيمابالغصيلة
-وأوبالمعكميلةأالفصيلة
-رأوأالعصيلة!الفميلة
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للتأكدالجبرعدميختبر

بعضوجودعدمم!

هده.المعديةالأمراض

لمنعمهمةالاحتبارات

الكبدالتهابانتقال

لقلعمليةحلالوالإيدر

.الدم

تجاهطبيعيمضادجسمعلىالبلازماتحتويلا

نأ)رهـ(سلبييللأشخاصيمكنولكن)رهـ(.مستضد

إيجابيىمندماتلقواإذا)رهـ(مضادةأجسامايكونوا

وجودفإنولذلك،بسرعةعادةالمتبرعدميتخفف)رهـ(.

التراصلكن.لمشاكليؤديلافيهالمفمادةالأجسام

منآخردما)رهـ(لحملبيالمريضتلقىإذامتأخرايحدث

)رهـ(المضادةالأجسامتهاجمحيث)رهـ(،إيجابي

يحدث.إيجابى)رهـ(ذاتالمنقولةالحمرالدمكريات

إذاإيجابي)رهـ(دممع!علبي)رهـ(ذيالدممزج

وإذا)رهـ(.إيجابيبجنين)رهـ(سلبيةامرأةحملت

)رهـ(.المرأةدمإلىالجنينمنالحمرال!صياتبعضدخلت

المرأةهذهأصبحتإذاخطرةمضاعفاتالحالةهذهتسبب

إيجابي.)رهـ(الفصيلةمنآخربجنينجديدمنحاملا

أخرىنظمهناك.الأخرىالدمويةالفصائل

ولويسوكيدوكيلدفيالأنظمةمنها،الدملتصنيف

أجسامتتكونمانادراولكن)ب(وس(نو)مولوثران

المستضداتوباستثناء.المستضداتلهذهطبيعيةمضادة

معظهمفإن)رهـ(،وعاملو(ب)أالنظاممن)أ،ب(

وأشديدةتفاعلاتتشكللاالحمرللكرياتالمستضدات

.خطرة

الطبفيالدماسدخدام

لشخصمكوناتهأوالدمنقلإمكانيةأدت.الدمنقل

المرضى،منتحصىلاأعدادإنقاذإلىمصابأومريض

يفقدالذيفالشخص.بالمريضالعنايةذلكحسنوقد

تلقىإذاإلا،للموتمعرضايكوندم،لترمنأكثرفجأة

إنتاجبنقصالمصابينالمرضىأيضاالدمنقلويساعددما.

يعوضالدمنقلفإن،لذلكوبالإضافة.الدملخلاياالنقى

الجراحية.العملياتخلالالمفقودالدمعن

أكياسفيويخزنهاالمتبريندماءالدمبنكيجيم

بشكلالتجلطتمنعكيميائيةوموادحافظةموادفيهامعقمة

الكرياتمثلواحددممشتقإلىالمرضىويحتاج.عام

إلىالكاملالدم،الدمبنوكتفصل،السببولهذاالحمر،

تخزينه.قبلمشتقاته

94-12لمدةوحفظهالكاملالدمتبريدويمكن

الحمر،الدموكرياتالبلازما،تجميديمكنوكذلك.يوما

.سنواتأحدةوحفظهاالدممشتقاتوبعض
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نقلعبرالمريضإلىالمتبرعمنالأمراضبعضتنتقل

المعطىالدمكلالختبراتفيالعاملونويختبر.الدم

بعضأوالإيدزأوالكبد،التهابوجودلاحتمال

التوافقاختباريجرىلذلكوبالإضافة.الأخرىالالتهابات

.الدمنقلانظر:خطرةتفاعلاتحصولعدممنللتأكد

مناختباريندلإجراءالأطباءيلجأ.الدماختبارات

اختبارات2-.عامةمسحاختبارات-1الدماختبارات

تشخيصية.

اكتشاففىالأطباءتساعدالعامةالمسحاختبارات

عديجريفمثلا.المريضلدىالمتوقعةغيرالمشاكل

فيالهيموجلوبينومقدارالبيضوالكرياتالحمرالكريات

.الدمعينة

الكرياتحجمالدملكرياتالحجميالكسريقي!

الشذوذويشير.الدممشتقاتباقيلحجمبالنسبةالحمر

وأمامرضوجوداحتمالإلىالاختباراتبهذهالمكتشف

.الدمخلاياإنتا!فيخلل

الدمويةالاختباراتبعضالأطباءويستعمل

الاختباريبينف!ثلا.بعفالأمراضعنللكشفالأخرى

،الدمفى)السكر(الجلوكوزنسبةارتفاععلىيدلالذي

يمكنلاالمرضهذافي.السكريالبولمرصوجود

البولانظر:.طبيعىبشكلالسكريستعملأنللجسم

يكشفالذيالدمويالاختبارأما.مرص،السكري

وجودعلىيدلأنفيمكناليوريافيارتفاعا

.الدممناليورياتطرداناللتين،الكليتينفياضطراب

نسبةارتفاععنأيضاللكشفالدمالأطباءويختبر

لمرضىالخطورةنسبةبارتفاعيرتبطالذيالكولسترول

.الكولسشرول:نظرا.القلب

تحديدفيالأطباءتساعد.التشخيصيةالاختبارات

نقصوهي)الأنيميا(،الدمدقرمثلالحالاتبعضأسباب

الغذاءعنوينجمالحمر.الكرياتعددفيطبيعيغير

فيتامينأوالحديد،منكافمقدارعلىيحتويلاالذي

الحمرالكرياتحجمويدل.الفوليكحمضأو(،21)ب

فقرحدثفإذا.يحتاجهالذيالغذاءنوععلىللمريض

الحمرالكرياتتصبحمثلا،الحديدنقصبسببالدم

(12)بالفيتاميننقصبسببحدثإذاأما.صغيرة

.كبيرةعندئذالحمرالكرياتفتكون

للكرياتالتفاضليالتعدادلماجراءالطيبيستدل

البيضالكرياتأنواعمننوعكلنسبةعلىالبيض

لعددالكبيرالارتفاعيدلوقد.المريضدمفيالدموية

وهو)اللوكيميا(،الدمسرطانوجودعلىالبيضالكريات

عددوجودفإن،أخرىجهةومن.السرطانأنواعمننوع

ضعفعلىيدلأنيمكن)نيوترفل(العدلاتمنمنخفض

.فعالبشكلالالتهابمكافحةعلىالقدرة

عدمثلالتشخيصيةالاختباراتبعضتساعد

بعضمعرفةعلىالأطباءالتجلطواختباراتالصفيحات

النزفية.الاضوابات

إجراءقبلهذهالتجلطاختباراتتنبئأنويمكن

شديدنزفحدوثإمكانيةتحديدعنالجراحيةالعملية

الجراحة.أثناء

الدمويةالاضطرابات

وأ،اللإنتاجفىزيادةإماالدمويةالاضواباتتشمل

لبعضويمكن.الدمخلاياتحطيمفيزيادةأوفيه،نقصا

.الدمتصيبأنأيضاالالتهابات

عددفىطبيعىغيرانخفاضعنينجم.الدمفقر

بفقرالمصابندميخقلالهيموجلوبن.أوالحمرالكريات

حاجةتكفىلاالأكسجينمنقليلةكميةالحادالدم

الجسم.أنسجة

.الدمفقرلحدوثتؤديعديدةأسبابوهنالك

الحمرالكرياتإنتاجفيقصورهوالرئيسيالأولواسمبب

نقصاالإنتاجنقصسببيكونأنويمكن.العظامنقيفي

الدمفقدفإن،لذلكوبالإضافةالتهابا.أومرضاأوغذائيا

الدمانحلاليسببكما.الدمفقريحدثإصابةبسبب

عنينشأ.الدمفقرأيضاالحمر(الكريات)تكسرالزائد

المنجليالدمفقروراثيانمرضانالهيموجلوبينشذوذات

نقلأوالأدويةأوالحميةلوصفالأطباءويلجأ.والتلاسيمية

انظر:.لحدوثهالمؤديللسببتبعاوذلك،الدمفقرلمعالجةالدم

الحمراء.الدمكرياتتكسربمالدمفقر

بسرطانالإصابةتحدث.البيضالكرياتشذوذات

محكمغيرأوزائدإنتاججراءمن)اللوكيميا(الدم

يعرفولا.الناضجةأوالناضجةغيرالبيضللكريات

فهم.السرطانمنالنوعهذاأسبابتماماالأطباء

انظر:لمعالجتها.الدمونقل،والأشعةالأدويةيستعملون

اللوكيميا.

عددلنقص!ديدموياضطرابيحدثأنويمكن

نأويمكن.البيضالكرياتقلةيسمىالبيضالكريات

وأ،الأمراضأوالأدويةلبعضالتعرضعنينجم

شيوعاوأكثرها،البيضالكرياتقلةحالةوفي.الالتهابات

العدلات.عددفيحادانخفاضيحدث،العدلاتقلةهو

البيضالكرياتبنقصالمصابونالأشخاصويتعرض

فىالعدلاتقلةبسببالالتهاباتحدوثخطرلزيادة

البكتيرياضدالجسمعنتدافعالتيالخلاياوهي،دمائهم

ية.المؤذ
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عنأسدماعجزبسببتحدث.النزفيةالاضطرابات

انخفاضعنالاضطراباتهذهمثلتنجم.الجلطةتشكيل

بسببأوالبلازمافيالدمتجلطعواملفيطبيعيغير

عواملبعضفيأضقصايؤدي.الصفيحاتفيشذوذ

الدميتجلطوراثيةحالةوهى،الناعوريةلحدوثالتجلط

المرضبهذاالمصابينعندالخطورةتكمنشديد.ببطءفيها

جروحمنشديدونزفمعللغيرفجائينزفحدوثفي

ويعالج.الداخليةوالأعضاءالمفاصلمنونزفبسيطة

الناقص.بالعاملالمريضبحقنالاضطرابهذاالأطباء

الناعورية.:انظر

الدمقدرةعلىأيضاالصفيحاتشسذوذاتتؤثر

-الصفيحاتبنقصالمصابالشخص.التجلطلإحداث

يكون-الصفيحاتعددفىعاديغيرنقصأرريهالذي

الأدويةبعضوتسبب.ةخم!إنزفيةلحوادثمعرضا

فيأ!همفيحاتااستهلاكزيادةأووالعدوىوالالتهابات

أ!فيحات.اعددفينقصا،الجسم

عددبزيادةالمصابونالأشخاصيتعرضأنيمكن

فيلشذوذبالإضافة،طبيعيةغيرنزفلحالاتالصفيحات

)التخثر(.التجلطعملية

وأ،سرطانوجودأو،الجسمفيالحديدنقصويؤدي

وتؤدي.الصفيحاتعددفىلارتفاع،الأمراضبعض

الخلل.لإصلاحالسببينهذينمعالجة

.متعددةبالتهاباتالدميصابأنيم!ش.الالتهابات

فيوتنتشرالدمالممرضةالجراثيمتسمماأنيمكنفمثلا،

بالملارياالإصابةلحطوفى.الدمتسممانظر:.الجسم

الملاريا.أنظر:.الدمويةالحمرالكرياتالطفيلييحطم

انظر:.البائيةالخلاياالفيروسيهاجمالغديةالحمىوفي

تنتقلالتيالأمراضأخطر-الإيدزوفي.الغديةالحمى

فهوثمومن،التائيةالخلاياالفيروسيصيب-الدمبوساطة

الممرضةالجراثيممكافحةعلىالمناعىالجهازقدرةيضعف

.الإيدزانظر:

الدمأبحاثعنتاريخيةنبذة

اللإغريقيالطبيبعهدمنذبالدمالعلماءاهتمامبدأ

..مقوالرالغالخامسالقرنينخلالعالث!الذيأبقراط

افطرابعنتنجمالأمراضكلأنأبقراطافترض

)الصفراء(المرة،الجسمفي)سوأئل(أخلاطلأربمالتوازن

اللونذاتوالصفراءوالبلغموالدمالاسوداللونذات

وأالحجامة-الفصادةلتطجيقالنظريةوقادتالأصفر.

الداءيذهبلكي-المريضالشخصوريدمنالدمسحب

الطىالمعيارقرونلعدةالفصادةكانتلقد.الدممع

الإجراءبهذايقومونالحلاقونوكان.للمعالجةالوحيد

عشرالثامنالقرننهايةوفى.الوسطىالعصورخلال

الفصادةالأطباءمنعددوصفعشر،التاسعالقرنوبداية

.الدمفقدفرطبسببالمرضىمنعددوفاةوسببت

وليمالإنجليزيالطبيبوصف،ام628عامفي

وقد.الجسمخلالالدمويةالدورةحدوثكيفيةهارفى

اكتشفعندماالنفيسبنالدينعلاءالمسلمالطبيبسبقه

الميلاديعشرالثانيالقرنفيالصغرىالدمويةالدورة

بثلاثةسرفيتوسقبل"الرئتينفيينقىالدم"إن:وقال

تشريحشرحالشهيركتابهفىذلكويظهر،قرون

للاكتشافاتالأساسهوعملهأصبحولقد.القانون

انظر:.هارفيوليمبهاقامالتيالدموظائفعناللاحقة

النفيس.ابن،وليم،هارفي

عالمميتشنيكوفإلياكتشف،ام882عاموفي

علىاكتشافهساعدوقد.البلعمةطريقةالروسىالأحياء

البيض.الكرياتبوساطةالجراثيمعلىالقضاءكيفيةتفسير

الإيطالىالأحياءعالموصفأيضاأم882عاموفى

الصفيحاتوظائف-مرةولأولبدقة-بزوزيروجوليو

.الدمبتجلطوعلاقتها

أولأالأطباءقام،الدممشتقاتلفائدةالمعرفةوبازدياد

معظمفشلتوقد.المريضإلىالمتبرعمنمباشرةالدمبنقل

.المحاولاتهذه

المناعةعالماكتشف،العشرينالقرنبدايةوفي

فيعملالذي-لاندشتاينركارلالمولدالنمساوي

و(.ب)أالدمويةالفصائل-الأمري!جةالمتحدةالولايات

بالدمالمتبرعبينيتمالذيالتوافقاختبارإجراءأدىلقد

الناجحة.الدمنقلعملياتفىمذهلتحسنإلىوالمريض

وزميلهلاندشتاينر،العالماكتشفام049عاموفى

)رهـ(.العاملفنر،ألكسندرالآمريكيالعالم

لماضافةام419عامفيممكناالدمتخزينوأصبح

التجلطعمليةفيتتحكمالتيالكيميائيةوالموادالمغذيات

لندنوىللدمطوعيتبرععمليةأولتمتوقد.الدمفي

فيدمبنكأولافتتحأم369عاموفي.ام219عام

شيكاغو.فيكاونتيكوكمستشفىفىالعالم

ساعدأم(أ-459)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

المدنيينالمصابينمنالعديدحياةإنقاذفيالدمإعطاء

البلازمااستعمالمنالجراحونتمكنوقد.والعسكريين

فيوذلك،الكاملالدممنأطوللمدةتحفظكانتالتى

(.الإسعافية)المعالجةالطوارئوحالاتالمعركةساحة

بدأتالعشرينالقرنمنالثمانينياتوخلال

غيرجراحيةلعملياتالمنتظرينالمرضىبإخطارالمستشفيات
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إجراءاتوتتطلب.الدمبنكفيدمائهملتخزينإسعافية

قبلأسابيعلعدةالدموحفظجمع،البنكفىالدمحفظ

طلب.إذاللاستعمالجاهزاليكون،الجراحيةالعملية

بنقلالشخ!يدمهلاستعمالالمريضعودةطريقةتعرف

الذاتى.الدم

الدمأوالدمبدائلتطويرعلىاليومالعلماءويعمل

فىالإنسانىالدمعنيغنيأنيمكنالذيالصناعى

نأيمكنحيثجدا،مهمالبحثوهذا.الدمنقلعمليات

،الشديدةالاحتياطاتمنبالرغم،الدمنقلعمليةتنطوي

والالتهاباتالفيروساتلنقلو!ديخطرةتفاعلاتعلى

.الأخرى

واختبارإنتاجالأخرىالحديثةالأبحاثوتتضمن

كثيرأصبحوقد.الدمخلاياتكوينعنالمسؤولةالعوامل

فياختبارهابغيةكبيرةبكميةمتوافراالعواملهذهمن

لكميةالفاقدينالمرضىعندبامشعمالهابدئوقد،المرضى

.الصفيحاتأوالبيضوالكرياتالحمر،الكرياتمنزائدة

لتحسينأملاالخلايانموعواملفيالبحثأعطىلقد

.الناسمنكثيرحالة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الدمويةالدورة

لدماضغطوريالدالجهاز

لقلباالشريان

الوريدالدمويةالشعيرة

وافطراباتهاالدمأمراض

البيضاءالكرياتكثرةألانسداد

اللوكيمياالدمتسمم

الناعوريةالحمراءالدمكرياتتكسر

الوعائيالمزفالغديةالحمى

الدمجلوكورنقصالمرتفعالدمضعط

الحرأرةهبوطالدمفقر

الأزرقالوليدالوراتيالدمفقر

مرضفيلبراند،فون

البشريةالأجناس

الأيدز

الدمكراتعد

وليملسيراوسلر،أ

لي!،متشنيكوف

بروتين،لترلوكينلأا

زمالبلاا

ديلينجلو،ماجا

والعلاجالتشخيصفيالدم

التسمممضاد

الدمنقل

الدممجالفىباحثون

النفيصابن

وليم،هارفي

لدماءجزاأ

يدلحدا

لاللزا

الريصيالعامل

المحثر

الم!ل

بينلهي!وجلوا

الجلوبيلين

الجلوكوز

اللمفاويالجهاز

الخجل

الجسمحرارةدرجة

الطحال

الليفين

التخثرمانع

صلةذاتأخرىمقالات

الفصد

الكولسترول

الهورمونات

الموفوعصرعنا

الدمتركيب-1

البيضالكرياتجالبلازما-أ

الصفيحات-دالحمرالكرياتب

الجسمفيالدميعملماذا-2

الأمراضمنالوقاية-خوثانيالأكسجيننقل

الهورموناتحمل-دالكرلونأكسيد

الجسمفيالحرأرةتوزيغهـالمعذياتنقل-ب

لفضلاتوا

الدممنموردهعلىالجسميحافظيهف-3

مشتقاتتعويض-%حجمتنظيم-أ

احسشهلكةالدمالدممكونات

النزففيالتحكمب

الدمويةالفصائل-4

)رهـ(ريسوسالدمأنماط-حالدمويةالفصائلأهمية

الأخرىالدمويةالفصائلدالدمويةالفصائل-!

و()أب

الطبفيالدماستخدام-5

الدمنقل-أ

الدماختبارات-ب

الدمويةالاضطرابات-6

النزفيةالاضطراباتجالدمفقر-أ

الالتهاباتدالبيضالكرياتشذوذات-ب

الدمأبحاثعنتاريخيةنبذة-7

أسئلة

الحمر؟للكرياتالححميالكسريقيسماذا-ا

الجسم؟لخلاياالأكسجينالدميعطيكيص-2

الكرياتدينالتوأفقاختباراحسششفياتفييحريلماذا3

عمليةإحراءقبلللمتبرعالحمروالكرياتللمريض!الحمر

؟الدمنقل

كجم؟04وزنهطفلجسمفىالدمكميةما-4

وآخرالتمخصبير.ح)أ.بأنماطتحتلفكيف

الهيموفيليا؟؟الأنيميا؟اللوكيمياما6

الجسم؟حرأرةوأمانثباتعلىالدميحافظكيف7

؟الدمخلاياتصنعالجسممنمكانأيفي-8

البلعمة؟ما-9

الجسم؟عبرالدميدوركيف-01

.الدمنقلانظر:.ئقل،الدم



الدماغ366

ماغاللى

يستقبلحيث،الجسمفيالرئيسيالتحكممركزالدماع

داخليجريعماالحسأعضاءمنالواردةالمعلومات

الملائمةالرلممائلويرسل،بسرعةويحللها،وخارجهالجسم

أيضاالدماغيقوم.ووظائفهالجسمحركةتنظمالتي

يساعدمما،السابقةبالخبراتالخاصةالمعلوماتبتخزين

للأفكارمصدرايعدأنهكماوالتذكر،التعلمعلىالفرد

.والانفعالاتوالأمزجة

الديدانمثل،البسيطةالحيواناتعندالدماغيتكون

العصبية،الخلايامنصغيرةمجموعاتمن،والحشرات

معقدبدماغالفقريالعمودذاتالحيواناتتتميزبينما

التىالحيواناتوتشتمل.عديدةأجزاءمنيتكونالتركيب

والدلافينالعظمىالقردةعلىالتطورعاليةأدمغةلها

التكوين،ناحيةمندماغأرقىالبشريوللكائن.والحيتان

،الحيواناتمنالاخرىالأنواعسائرعنالبشريميزماوهو

المتصلةالخلايابلايينمنالبشريالدماغيتكونحيث

وحلاللغةاستخداممنالإنسانتمكنالتيوالمتداخلة

الفنية.الأعمالوإبداعالمعقدةالمشكلات

إلىتميلرماديةهلاميةكرةمنالبشريالدماغيتكون

النتوءاتمنبالعديدسطحهويتميز،الوردياللون

منأقلالولادةحديثالمولوددماغويزنوالأخاديد.

يصئسنواتستإلىيصلوعندما،كيلوجرامنصف

.الوزنفيإليهيصلماأقصىوهو،كجمأ47دماغهوزن

عندموجودةالعصبيةالدماغخلاياأغلبوتكون

الخلايانمومنالدماغوزنزيادةوتأتي،الطفلميلاد

تربطالتيالوصلاتونمو،الداعمةالخلاياونمو،العصبية

السلوكمنأنماطاويكتعسبالشخصويتعلمالخلايا.

المستالسنواتتلكخلالكلها،حياتهفيمعدلبأسرع

.عمرهمنالأولى

بكمياتالدماغبإمدادالدمويةالأوعيةمنشبكةتقوم

يشكلفالدماغ.الضروريوالغذاءالأكسجينمنهائلة

يستخدمولكنه،الجسموزنإجماليمنفقط%2حوالي

كلهالجسميستهلكهالذيالأكسجينمن%02حوالي

الأكسجينعنالاستغناءالدماغويستطيع.الراحةحالةفي

بعدهايتعرضفقط،دقائقوخمسثلاثبينتتراوحلفترة

الخو.التدميرمنلحالة

وهو،الشوكيللحبلالعلويالطرففيالدماغيقع

يوازيماإلىالعنقمنالممتدةالعصبيةالخلايامنحزمة

الشوكيالحبليحمل.أسفلإلىالفقريالعمودثلثي

وبالإضافة.الأخرىالجسموأجزأءالدماغبينالإشارات

بالرلينبالتصويرالدقيقةبتفاصيلهموضحالبشريالدماغتركيب

ماطقالرأسمركزعبرالمأخوذةالصورة!دهتو!ئ.المغنطيسي

.الدماغالمبرالخئرجذع-التلاتالدماع

الدماغعنمهمةحقائق

بلغعسدماكجما!4حواليالبالغالنهائىوزنهإلىدماغكوصل

.سنوات6عمرك

،الحياةمدىمنهامكونادماغكليظلالتىالعصبيةالخلاياكل

ولادتك.س!قطأشهربصعةلعدتكونهااكتمل

الجانبعنالصادرةالحركاتدييتحكمدماغكمنالأيرالجانب

فيدماغكمنالأيم!الجانبيتحكملينما،جسمكم!الأيمن

حسمك.منالأيسرالحالبصالصادرةالحركات

أدمغةأورانمن-حسمهلورنلالمقارنة-أكبردماغهوزنالشمبانزي

.البشريالكائنعدا،الأخرىالحيواناتكل

الألم.مستقبلاتعلىيحتويلالأنهمباشرةبالألملايشعرالدماغ

الدماغيةالجراحةألواعبعضإجراءالأطباءيستطعذلكوبسب!

الوعي.فاقديالمرصىعلى

تترأوحلفترةالأكسجينمنحرمتإذاالموتفىالدماغخلاياتبدأ

دقائق.وخمستلاتلين

بنسبة،العصبوناتالمسماةالدماغخلاياعلىيحتويالنساءدماغ

بصفة،الرجالأنمنبالرعم،الرحالدماععن%01لحوالىتريد

ححما.أكبركدلكوأدمغتهمالساء،سححماأكر،عامة

الأحلامأنويعتقدون،الناسيحلملماذابالضبطلايعرفونالعلماء

والتعلم.والتذكرالتركيزع!قلىرتهاستعادةعلىالدماعتساعد

احتياجإجماليمن%02حواليل!لغللأكسجينالدماغاحتياج

حواليسوىلايتكلالدماغأنسبالرغم،للأكسجينالجسم

الحسم.وررإحمالىمن2%

سماتذوالاسكل!يالدماع.وجهكمثللكمميزدماغك

تماما.شخصيندماغايتشالهألىلايمكنولكن،متشالهةع!وية



الأعصابمنزوجاعشراثناهناكالشوكيالحبلإلى

منولمزيد.الختلفةالجسمبأجزاءمباشرةالدماغتوصل

انظر:فيه،الدماغومكانالعصبيالجهازعنالمعلومات

العصبي.الجهاز

والمصنعللحاسوبمشابهةبطريقةالدماغيعمل

كهربائيةإشاراتتصدرالعصبيةفالخلايا،الكيميائى

الدوائر.تسمىمساراتعبرأخرىإلىخليةمنوترسلها

الكهربائيةالدوائرهذهتستقبلالحاسوبفيوكما

الحاسوبمنالنقيضوعلىوتخزنها.وتحللهاالمعلومات

وتعتمد.كيميائيةبوسائلالكهربائيةإشاراتهالدماغيصنع

الكيميائيةالموادمنالعديدعلىللدماغالكاملةالوظائف

الدماغية.الخلاياتنتجهاالتيالمركبة

معامختلفةمجالاتفىمتخصصونعلماءويعمل

الكيميائي.وتكوينهووظيفتهالدماغتركيبلدراسة

علمأوالعصبيالأحياءعلمالعلوممنالمجالهذاويسمى

مازالتلكنباطراد،للدماغفهمنايزيدوهو.الأعصاب

الدماغمصطلحات

الشوكي،الحبلطرفعند،الدماغجذعمنالسفليالجزءالبصلة

.الأخرىالتلقائيةالوظائصوبعضوالتنفسالقل!دقاتويمظم

فيوتتحكم،الدماغحدعمنالعلويالجزءفىتقعمنطقةا!لهادتحت

النحامية.والغدةوالعطمقوالحوعالحسمحرارةدرجة

العصبون.منالمستقبلالحرءعمدمتفرعةتركيباتالتغصنات

،الدماغحدععمقفيالعصبيةالخلايامنشبكةالشبكيالتكوين

واليقظة.المومعمليتيتنطمفىمهمادوراتؤدي

الشوكيالحبليصلالذي،الدماعمنالسفلىالحزءهوالدماغجذع

بالمح.

ويصلانحيخية،الكرةنصفيبينيربطالدماغجذعمنحزءالجسر

الملالمحئ.

الكرةنصفيبينويصل،العصبيةالأليافحزمأكبرالثفنيالجسم

الخية.

.الدماغفيللعصبوناتداعمةشبكةتكونخلاياالعصبيالدبق

علىتحتويالتي،الدماغجذعسالوسطىالمس!ةالأوسطالدماغ

.عديدةمهمةعصبيةمسارات

المعالجةالخلاياأهمهيوالعصبونات.عصبيةحليةالعصبون

.الدماغفيللمعلومات

فيتساعدالم!قاعدةعندالحصبوناتم!محموعاتالقاعديةالعقد

المشي.متلالمتتابعةالإراديةالحركاتفيالتحكم

الخية،الكرةنصفيمنكلأماميقعالذيالدماغجزءالأماميالفص

التعقلعملياتفيمهمادوراالفصانهذانيؤديوفوقهما.

الإرادية.الحركاتإلىبالإضافةالأشياء،علىوالحكموالانفعال

لينالخية،الكرةنصفىمنكلفيالأوسطالفصهوالجداريالفص

مهمة.حسيةمراكزعلىويحتوي،القداليوالفصالأماميالفص

الكرةنصفيمنكلفىالسفليالجانب!يمنطضالصدغىالفص

.والذاكرةالسمعمراكرعلىالصدعيانالفصانيحتوي.الخية
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يجهلونمازالوافالعلماء.الغامضةالجوانبمنالكثيرهناك

الدماغفيوالفيزيائيةالكيميائيةالعملياتتنتجكيف

.الدماغن!ثاطاتمنالكثير

ويناق!،الإنعسانيبالدماغأساساالمقالةهذهوتهتم

.الحيواناتمنمختلفةأنواعفيالدماغمنها،الأخيرالجزء

لدماغاجزاءأ

المخ-ا.أساسيةأجزاءثلاثةمنالدماغيتكون

منأسالمساجزءكلويتكون.الدماغجذع3-الخيخ2-

الداعمةوالخلايا،العصبوناتالمسماةالعصبيةالخلايا

العمبى.الدبقالمسماة

ويقسم.الدماغوزنإجماليمن%85يشكل.المخ

يسمياننصفينإلىالمخالطولىالشقيسمىكبيرشق

الأيسر.انحيةالكرةونصفالأيمنانحيةالكرةنصف

أكبرهايسمى،العصبيةالأليافمنبحزمالنصفانويتصل

أربعةإلىبدورهنصفكلوينقسمالثفني.الجسم

الكرةنصفيمنلكلالحلفيالجزءفيتقعمنطقةالقذالىالفص

الرؤية.مراكزعلىوتحتوي،المحية

علىوتوجد،كثيرةونتوءاتطياتذاتالعصبوناتمىطبقةالقشرة

س!إلمخط.

ومعالجتهاالمعلوماتتحليلفيهيتمالذيالدماغمنالجزءالترابطقشرة

وتحرينها.

فىيتحكمالأماميينالفصينمنكلمنجزءالحركيةالقشرة

الإرادية.العضليةالحركات

الحص،أعضاءمنالرسائليستقبلالدماغمنجزءأيالحسيةالقشرة

الجسم.أنحاءمنالحرارةودرجةاللمسرسائلأو

الفصينفيالحسيةالقشرةفيمنطقةالجسديةالحسيةالقشرة

وبعضالحرارةودرجةاللمسرسائلتستقبلالجداريين،

.الأخرىالجسميةالإحساسات

بعيداالعصبيةالدفعاتيحملالذيللعصبود،الطهويلالامتدادالمحوار

الخلية.حسمعن

والتعلم.التفكيرفيويتحكمتعقيدا،وأكثرها،المخأجزاءأكبرهوالمخ

وينظم،المخمنالخلفيالحزءأسفليقعالذيالدماغجزءانحيخ

.العضلاتبينوينسق،والحركةالتوازن

إلىعصبونمنالعصبيةالدفعةعمدهتمرالذيالتركيبهواللشبك

آخر.

المعلوماتتوزيعمركزوظيفةيؤديالدماغجذعفوقتركيبا!لهاد

الحسية.

وتحميها.،العصبيةالأليافببعضتحيطدهنيةمادةالليلين

بينالعصبيةالدفعاتتنقلكيميائيةموادالعصبيةالناقلات

.العصبونات

الجزءالمحويمثل،المحمنالأيسرأوالأيمنالجزءهوانحيةالكرةنصف

الدماع.ليالرئيسي
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المحيةالكرةونصفالأيمنالمحيةالكرةلصف!كسمين.إلىسقسموهوالق!ثرة.تمممىالعصمية،الحلاياسمطهويةلطمقةمعصلأنهمتحعدايحدوالخ!

تشيرحيثالأيسر،المحيةالكرةلص!الشكلويوصح.لصوصأرلعةإلىالمحيةاحصةانصفيمركلا،القتمرة!ي)أحاديد(شقوقوتقسم.الايسر

القمترة.ماطق!لسعضالرئيسيةالوظائصولعصتفصلها،التيوالسقوث،الأر!ةالفصوصإلىالملونةالأجزاء

تقعالتىالحمجمةعظمةباسممنهاكليسمى،فصوص

2.الجبهةفيالجبهيالفصأ-:هىوالفصوص.فوقه

الجداريالفص3-.السفليالجانبفيالصدغيالفص

وكصن.المؤخصةفيالقذاليالفص-4.المنتصففى

.الفصوصهذهبينالحدودالخيةالقشرةفيشقوق

الجانبى.والشقالمركزيالشقهماالرئيسيانوالشقان

القشرةتسمىالعصبيةالخلايامنرقيقةطبقةوتكون

معظمويتكون.المخمنالخارجيالجزءالقشرةأوانحية

وتربط.العصبيةالخلايامنأليافمنالقشرةتحتالمخ

تربطبينما،ببعضبعضهاالقشرةأجزاءالأليافهذهبعض

والحبلالدماغوجذعبالخيخالقشرةأخرىألياف

الشوكي.

النتوءاتكثيرسطحشكلفىمطويةالخيةوالقشرة

،للقشرةالسطحيةالمساحةالطيهذاويزيدوالأخاديد.

المحصورالفراغفيتحتويهاالتيالعصبيةالخلاياوعدد

المسماةالخية،القشرةمناطقبعضوتستقبل.بالجمجمة

الحسية،الأعضاءمنالقادمةالرسائلالحسيةالقشرة

أجزاءمنالحرارةودرجةاللمسرسائلإلىبالإضافة

تمسمىالجبهيالفصفيمناطقوترسل.الختلفةالجسم

فيتتحكمالتيالعصبيةالدفعات،الحركيةالقشرة

الهيكلية.العضلاتلكلالإراديةالحركات

حيث،الترابطقشرةهوحجماالقشرةأجزاءوأكبر

المعلوماتيحللترابطقشرةعلىفصكليحتوي

تمكنالتيهيالترابطوقشراتويخزنها.ويعالجها

مثلعاليةقدراتتتطلبالتيالنشاطاتأداءمنالشخص

والتذكر.والتحدثالتفكير

والثباتالتوازنعنالمسؤولالدماغجزء.انحيخ

يتكون.المخمنالخلفىالجزءأسفلويقع،الحركةوتنسيق

من)حزمالمخيخيةالورقاتمنكبيرةكتلةمنالخيخ

الترابط،الشديدةالشجر(أوراقتشبهالعصبيةالخلايا

الكرةونصفالأيمنالخيخيةالكرةنصفإلىوينقسم

يسمىالإصبعيشبهجسموبينهماالأيسر،الخيخية

الكرةنصفبتوصيلعصبيةمساراتوتقوم.الدودة

والجانبالأيسرالخيخيةالكرةبنصفالأيمنالخيخية

بنصفالأيسرالخيخيةالكرةونصف،الجسممنالأيمن

الجسم.منالأيسروالجانبالأيمنالخيخيةالكرة

بالحبلالمخيوصلإصبعيجسم.الدماغجذع

المستطل(.)النخاعالبصلةقاعدتهوتسمى،الشوكي

وضربات،التنفسفيللتحكمعصبيةمراكزبهاوالبصلة

الحيوية.الجسمعملياتمنوالعديدالقلب

بينيصلوهوالجسر،يوجدمباشرةالبصلةوأعلى

تربطعصبيةأليافعلىأيضايحتويكماالخيخ،نصفي
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المقطعويبين.والتنسيقالتوازدحفظوظيفتهالدماغمنحزءانحيخ

أوراقتشبهالعصبيةالخلايامنحزموهي،الورقاتللمحيخالعرضى

.النبات

الذي،الأوسطالدماغالجسرأعلىويقعبالخيخ،المخ

حركةفيالتحكمعلىتساعدعصبيةمراكزعلىيشتمل

الحدقتين.وحجمالعينين

الوطاءيسىوالأخير-ا!لهادوتحتالمهاديقع

الواقعفىوهناك.الدماغجذعمنالعلويالجزءفيأيضا-

واخر،الدماغلجذعالايسرالجانبعلىمهاد،مهادان

منعصبيةدفعاتمهادكلويستقبل.الأيمنالجانبعلى

فيالملائمةالمناطقإلىيرسلهاثم،للجسمالختلفةالأجزاء

أجزاءأحدمنالدفعاتبنقليقومكماالخية،القشرة

درجةالمهادتحتوينظم.فيهالأخرىالأجزاءإلىالدماغ

،الأخرىالداخليةوالأحوالبالجوعوالشعورالجسمحرارة

تحتانظر:.المجاورةالنخاميةالغدةنشاطفيويتحكم

النخامية.الغدةالمهادبم

التكوينتسمىالعصبيةالأليافمنشبكةوتوجد

التكوينويحافظ.الدماغجذععمقفىالشبكى

تنبهحيث،وينظمه،الدماغوعيمستوىعلىالشبكي

الشبكي،التكوينالدماغجذععبرتمرحسيةإشارات

القشرةأجزاءكلفيوالانشطةالوعييحفزبدورهوالذي

الخية.

يتراوحعددعلىالبشريالدماغيحتوي.الدماغخلايا

العصبوناتهذهوكل.عصبونبليون01و.بلايين01بين

وبعد.الولادةمنالأولىالقليلةالأشهرخلالموجودةتكون

بعضفقدانإلىيتعرضسنةعشرينالشخصيبلغأن

كليختفيأوالعصبوناتمنعدديموتحيث،العصبونات

حياةخلالالميتةالعصبوناتلاتعوض،عامةوبصفة.يوم

الكليالعددمن%01لايتجاوزالفقدولكن،الشخص

.الحياةطوال،للعصبونات

بشبكات،ببعضبعضهاالعصبوناتبلايينوتتصل

علىوالجسديةالعقليةالوظائفكلأداءويعتمد.معقدة

الشخصفعاداتعليها.والحفاظالعصبونيةالشبكاتترسخ

موسيقية-الةعلىالعزفأوالأظافرعضمثل-ومهاراته

العصبونية،الشبكاتداخل،الدماغفيمغروسةتكون

نشاطأداءعنالشخصيقفوعندماباستمرار.المنشطة

عنالنشاطبذلكالخاصةالعصبيةالشبكاتتتوقف،معين

النهاية.فيتختفيوقد،العمل

رقيقبغشاءمحاطةالخلايا،سائرمثل،والعصبونات

معدالعصبوناتغشاءأنفارقمع،الخارجيةالطقةيكون

العصبونوشكون.العصبيةالدفعاتلنقلخاصبشكل

الشكل.الأنبوبيةالأليافمنوعددخلويجسممن

،الخلويالجسميسمىالذي،الأليافأطولويحمل

العصبوناتإلىالخلويالجسممنالعصبيةالدفعات

تسمىوالتي،القصيرةالمتفرعةالأليافوتلتقط.الأخرى

العصبوناتمحاويرمنالعصبيةالدفعات،التغصنات

التيالمواضعفهيالمشابكأما.الخلويالجسمإلىالأخرى

وقد.العصبونيةالفروعبينالعصبيةالدفعاتفيهاتنتقل

العصبيةالخلاياآلافمعمشابكعصبونكليكون

.الأخرى

الميلين،تسمىدهنيةمادةمنطبقةالمحاويربعضتغطي

الدفعاتانتقالوتسريعالعصبيةالأليافعزلوظيفتها

المحاويروتكون،اللونأبيضوالميلينسطحها.علىالعصبية

المادةباسميعرفماالميلينداخلبإحكامالمحزومةالبيضاء

منالخاليةوالمحاويرالعصبونيةالخلاياأجسامأماالبيضاء.

القشرةوتتكون.للدماغالرماديةالمادةتكونفهي،الميلين

منالباقيالجزءمعظميتكونبينما،الرماديةالمادةمنالخية

البيضاء.المادةمنالمخ

يعتقدخلاياوهى،الدبقيةبالخلاياالعصبوناتتحاط

أيضاالدبقيةالخلاياوتؤدي.للعصبوناتالداعمالإطارأنها

يجعل،المثالسبيلعلىفبعضها،.هامةأخرىوظائف

وذلكبمالمريضةأوالمصابةالعصبوناتمنخالياالدماغ

أغطيةتنتجالدبقيةالخلاياوبعضوهضمها.بابتلاعها

الدراساتبعضوتشيرالمحاوير.بعضتعزلالتىالميلين

مثلأيضا،تنقل،الدبقيةالخلاياأنإلىالمعملية

العصبية.الدفعاتبعض،العصبونات
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الدماغيخمىكيف

عظميغطاءوهي-(الرأس)قحفالجمجمةتحمي

إلىتؤديقدالتيالضرباتمنالدماغ-وصل!سميك

تغطبىذلكإلىوبالإضافة.خطرةإصاباتإحداث

الام:وهيالسحايا،تسمىواقيةأغشيةثلاثةالدماغ

يبطنالذيالصلبالخارجيالغشاءوتمثلالجالمحية،

الذي،العنكبوتيوالغشاء،للجمجمةالسطئالداخلي

رقيقغشاءوهو،الحنونالأمثم،الجافيةالأمأسفليقع

أ!دماغ،س!إطياتمعويتطابق،مباشرةالدماغيغطي

القشرةمنالدمتحملالتىالدمويةالأوعيةعلىويحتوي

العنكبوتي،العشاءعنالحنونالأمويفصلوإليها.الخية

يكون،الشوكيالدماغيالسائليسمىصافسائل

الجمجمةوعظامالرقيقةالدماغيةالأغشيةبينلينةوسادة

الصلبة.

منالدماغأنسجةالدماغيالدمويالحاجزيحمي

معينةبجزيئاتالاحتكاكبسببيحدثقدالذيالتلف

إلىتصلالدمفيالمحمولةفالمواد.الدممسارفىكبيرة

المسماةالدمويةللأوعيةالرقيقةالجدرانعبرالأنسجة

هذامنكبيرةنسبةوتحدث.الدمويةالشعيرات

جدرانتكونالتيالخلايابينالفراغاتخلالالانسياب

للشعيراتالمكونةالخلاياوتتميز.الدمويةالشعيرات

الشعيراتخلايامنإحكاماأكثربأنهاللدماغالدموية

خلاياإلىالدمفيالمحمولةالموادمروريجعلمما،الأخرى

بعضإلىالدماغحاجةوبسبب.بدقةمحدداالدماغ

الشعيراتجدرانتحتوي،للتغذيةالكبيرةالجزيئات

الجزيئاتهذهتمكنالتيالإنزيماتبعضعلىالدموية

.الدماغإلىخلالهاالمرورمن

الدماغعمل

حولنا،العالمعنخبراتناالدماغتركيبيحدد

،العصبوناتنموكيفيةفيبدورهاالخبراتهذهوتتحكم

كثيرا،الناسأدمغةوتتفاوت.ببعضبعضهاوارتباطها

تنشطفالأصابع.وخبرتهشخصكلخلفيةعلىاعتمادا

ولكن،الناسكللدىالحسيةالقشرةمنمحددةمنطقة

أصابعهميستخدمونالذينأولئكلدىأكبرالمنطقةهذه

يقرأونالذينأو،الوتريةالالاتعلىالعازفينمثلأكثر،

خصيصامصممة،بارزةنقاطمن)حروفبريلبطريقة

(.للعميان

الرجالأدمغةأنإلىتشيردلائلأيضاالعلماءوجد

الأليافشريطأيالأصغر،فالجسم.مختلفةوالنساء

كبير،الخيةالكرةنصفيبينيربطالذيالسميكالعصبية

بعدللدماغالدقيقةالفحوصاتوأوضحتالنساء.في

يبين.الشوكيالملالحبليربطالشكلأصبعيتركي!الدماغجذع

منه.القريبةالمحاميةوالغدةالدماغلحدعمقطعاالأكرالرسم

الكرة!عص

ص-الأيسرالمحية

*!الكبرة!ص

الايسرالمحيحية

ديرالواصلالمسار

الحسمم!الأيسر

المحيةالكرة

الكرةلص!

الأيمنالمحية!"3

الكبرةنصص!ص

الايرالمحيحية

الحلى!ديرالواصل

ر!كصاصص
الأيسرالمحية

حذععبرمرورهاأثاءبعضبمبعضهايتقاطعالعصبيةالمسارات

منالمعاكسبالحالبالخيةالكرةلصفيمنكلويرتبط.الدماع

الجسم.منالمعاكسالجان!ليويتحكمالمحيح،
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في%أ.بنسبةأكثرالقشرةفيالعصبوناتعددأن،الوفاة

التيالدراساتأوضحتكذلك.بالرجالمقارنةالنساء

بعضفيها،والتفكير،الكلماتقراءةمجالفيأجريت

الرجالأنوجدحيثوالنساء،الرجالبينالفروق

فيالأيسرالخيةالكرةنصفعامةبصفةيستخدمون

النصفين.النساءتستخدمبينما،اللغةمعالجة

العضويةالفروقهذهأنمنمتأكدينغيروالباحثون

طريقةفيفرقوجودتعنيوالنساءالرجالأدمغةبين

وجودعنالدلائلبعضوهناك.الجنسينبينالتفكير

تشيرحيسا،الجنسينبينالذهنيةالقوةفىاختلاف

فى،الرجالأداءأنإلىدائمةبصفةالنفسيةالدراسات

يأ،فراغيةمهاراتتتطلبالتيالمهامفيأفضل،المتوسط

الأجسامرؤيةمثلالأبعاد،معالتعاملتتطلبالتيالمهام

فىالرجالعلىالنساءتتفوقبينما،الثلاثيةبأبعادها

ولكن.اللغويوالتحصيلوالقراءةالكتابةاختبارات

اللغويفالأداءكبيرا.ليسأعلاهالمذكورالفرقمتوسط

والكثيرالنساء،أداءمتوسطمنأفضلالرجالمنللكثير

متوسطمنأفضلفراغيةمهاراتذواتالنساءمن

.الرجالمهارات

.الدماغعملكيفيةلدراسةعديدةطرقاالعلماءطور

عملمنكبيراقدراالحيواناتعلىالتجاربكشفتوقد

توصلالمصابةالأدمغةوبدراسة.الختلفةالدماغأجزاء

الطبيعيالنشاطعنالمعلوماتمنالكثيرإلىالعلماء

مشاكلالدماغمنمعينجزءإصابةتسببحيث،للدماغ

الذهنية.والقوةوالحركةالتحدثفىمتوقعة

منالعديدوظائفتخريطمنالجراحونتمكنوقد

للدماغالكهربائيةبالاستثارةوذلك،الخيةالقشرةمناطق

نأالدماغعملياتولاتتطلب.الدماغيةالجراحةخلال

بسبببالألمالمريضلايشعرحيث،وعيهالمريضيفقد

الجراحيخبرأنيستطعثمومن،للدماغالمباشرةالمعالجة

.بالدماغمعينةمناطقتنبيهعندشعورهعن

تتمللمخمعينةوظائفأنالدماغجراحةكشفتوقد

فيالأطباءنجعولذاالخية،الكرةنصفيأحدفيأساشا

الثفنى.الجسمقطعطريقعنالصرعحالاتبعضعلاج

المخ،فصلتسمىحالةالجراحيةالعمليةهذهوتحدث

أوضحتوقد.المخنصفىبينالاتصالفيهاينتهيحيث

قدراتفييتحكمالأيسرالنصفأنالمخفصلدراسات

بينما،والمنطقوالرياضياتاللغةاستعمالعلىالفرد

والتعرفالموسيقيةالفردقدراتفىالأيمنالنصفيتحكم

الوجدانية.والتعبيراتالمركبةوالرؤيةالوجوهعلى

التصويرهما:مأمونتانجديدتانتقنيتانوتمكن

بالرنينوالتصويرالبوزيتروناتبابتعاثالمقطعى

أثناءالسليمالدماغدراسةمنالعلماء،الوظيفيالمغنطيسي

،بالدماغمباشرااتصالأالتقنيتانهاتانولاتتطلب.عمله

والتى،السينيةالأشعةبصورشبيهةصوراينتجانولكنهما

نشاطاالشخصأداءأثناءيعملالدماغأجزاءأيتوضح

بابتعاثالمقطعيالتصويريوضعحيثبدنيا،أوذهنيا

للجلوكوز،استهلاكاالاكثرالدماغأجزاءالبوزيترونات

الأجزاء،الوظيفىالمغنطجسيبالرنينالتصويريوضحبينما

إلىالأكسجينمنعاليةمعدلاتاستهلاكفيهايشيرالتي

الجزء.نشاط

الرسائلتستقبل.الحسيةالإشاراتاستقبالفي

حيثالخية،القشرةفي،أساسيةبصفةوتفسر،الحسية

المهاد،إلىعصبيةدفعاتالجسمأعضاءمختلفترسل

وتستقبل.الخيةالقشرةمنالملائمةالمناطقإلىيبعثهاالذي

الحسيةالقشرةتسمىالحسيةالقشرةمنمعينةمنطقة

مثلالجسد،فىالإحساسمناطقمنالرسائلالجسدية

الفصفيتقعوهىوتفسرها.،الحرارةودرجةاللمس

،المركزيالشقامتدادعلى،نصفلكلالجداري

الإشاراتوتفسيراستقبالفيمنهاجزءكلويتخصص

الجسم.منمعينةأجزاءمن

الرسائلالمخمنالأخرىالمتخصصةالأجزاءوتستقبل

حيث،والشموالتذوقوالاستماعبالرؤيةالخاصةالحسية

فيالبصريةالقشرةإلىالعينمنالقادمةالدفعاتتذهب

نبضاتالصدغيالفصمنأجزاءوتستقبل،القذالىالفص

ومركز،الجانبيالشقداخلالتذوقمنطقةوتقع،الأذن

الجب!.الفصأسفلالشم

لاالمنعكسةالأفعالبعض.الحركةعلىالسيطرةفي

تنتقلمثلا،ساخنامصدرافردلمسفإذا.بالدماغتمر

رلممالةيبعثالذي،الشوكيالحبلإلىالألمنبضات

الدماغيؤديذلكمنوبالرغم.يدهالفردليسحب

الإراديةحركاتنافيالتحكمفيالرئيسيالدور

منمنفصلةتجمعاتالمخداخلويوجد.واللاإرادية

القاعدية.النوىأوالقاعديةالعقدتسمىالعصبونات

اللاإراديةالحركاتفيالتحكمفيالعقدهذهوتساعد

بينما،والأكلالمشيمثلالنشاطاتلبعضالمتتالية

حركةفيالدماغجذعفىأخرىمناطقتتحكم

والأمعاءالمعدةجدرانتبطنالتىاللاإراديةالعضلات

الدموية.والأوعية

،إلىالإراديةالحركاتمعاالخيةوالقشرةالخيخوينظم

نصفيمنكلفىالحركيةالقشرةترسلحيثكبير،حد

بنشاطالخاصةالعضلاتإلىعصبيةدفعاتالخيةالكرة

فيالحركيةالقشرةوتقع.الكرةقذفأوالكتابةمثل،معين

منمنطقةكلوتتحكم.المركزيالشقأمامالجبهيالفص
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الجسديةسالحسيةوالمناطقالحركيةالمناطقإطارفيتقعالتيالأجزاء

ليمماتعميدا،الإراديةالحركاتأكترتؤديالتيالحسمأحزاءفىالحركية

حساسية.الأكتر

الجسم.منمعينجزءحركاتفيالحركيةالقشرة

أكثرتؤديالتىالأجزاءافىالقشرةأجزاءأكبروتتحكم

انتى-واللساناسشفتينامت!-وتحديداتعقيذاالحركات

تتحكمبينما،الكلامعمليةأثناءمركبةحركاتتؤدي

حركةمثلنسبيا،الأبسطالحركاتفيالأصغرالأجزاء

والظهر.الكتف

جذعفوقالجسمإلىالحركيةالمساراتوتتقاطع

ايلأيسرالكرةلنصفالحركيةالقشرةتتحكموعليه،الدماغ

توجهالطريقةوبنفس.الجسممنالأيمنالجانبحركةفى

الجسم.منالأيسرالجانبحركاتاليمنىالحركيةالقشرة

القشرةلأناليمنىاليدالبشرمن%09منأكثرويستعمل

القشرةعلىتهيمناليمىأجداتوجهالتياليسرىالحركية

.اليسرىاليدتوجهالتياليمنىالحركية

بهاتأمرالتيالعضلاتحركاتالخئبينوينسق

عندماالخئ!عصبيةدفعاتتنبهحيث،الحركيةالقشرة

معين.عملبأداءالجسممنجزءأالحركيةالقشرةتأمر

منعصبيةدفعاتتنبه،المعينالعضوإلىالأمريمملفعندما

بهايؤديالتيالكيفيةإلىالخيخالفور،علىالعضو،

يتصلثم،المطلوبةبالحركةالحركةالخيخويقارن.العمل

القشرةمماطقكبرىوتتحكم.الجسممىمعيمةلأحراءتتصلالقشرة

الجسمأحزاءسرسائلالحسديةالحسيةالقشرةمناطقكبرىتستقبل

يتأكدالطريقةوبهذه.اللازمبتصحيحلتقومالخيةبالقشرة

وسهولة.بكفاءةيتحركالجسمأنمنالخيخ

عشر،التاسعالقرنأواخرفي.اللغةاستعمالفى

يسبب،الدماغمنمعينجزءتدميرأنالعلماءلاحظ

الذيفالتدمير.المرضىمعظمفياللغويالعجزنفس

والتيبروكا،منطقةفيالأيسرالجبهيالفصيصيب

يدمربروكا،باولبييرالفرنسىالجراحاسمعلىسميت

الذيالتدميريسبببينما،الكلامعلىالقدرةبدوره

التي،فيرنكمنطقةفيالأيسر،الصدغيبالفصيلحق

فيرنك،كارلالألمانيالأعصابعالماسمعلىلمسميت

الملاحظاتهذهقادتوقد.اللغةفهمفىصعوبات

فيالكلماتيعالجالدماغبأنالاعتقادإلىالعلماء

باللغة.الصلةذاتالمناطقمنسلسلةعبر،منظمةمراحل

التصويرمثل،معينةتصويرتقنياتبا!شخدامولكن

المغنطجسيبالربنوالتصويرالبوزيتروناتبابتعاثالمقطعي

أثناءمباشرةالدماغمراقبةيست!إلعلماء،الوظيفي

أوضحتوقدالتفكير.أوالقراءةأوالاستماعأوالتحدث

أمراللغةمعالجةأنالتقنياتهذهعلىالمبنيةالدرالمسات

منواسعةمساحاتتحتلاللغةفمناطقالتعقيد.بالغ



بابتعاثالمقطعيالتموير

تستخدمتقنيةالبوزيترونات

.الدماغنشاطتصويرفي

اليسار،إلىالصورتوضح

هذهباممتخدامالمأخوذة

الكرةنصفمناطق،التقنية

أداءأثناءالنش!هةالأيسر،الخية

اللعوية.المهاراتالشحص

افيالبيضاءالحطوطوتوضح

.والمركزيالجانبيوشقيه

أقصىفىالعصبولاتوتكود

المناطقفىنشاطهاحالات

النشاطويقل،اللونالحمراء

الطفعبراللودانتقلكلما

إلىالأحمرمنالممتد

البمفسجي.

المناطقهذهاللغويةالمهاممنمتبايخةأنواعوتنشط،الدماغ

مختلفة.وأنماطبطرق

تنطممراكزتوجد.الجسمعملياتتنظيمفي

العصبيةفالمراكز.الدماغبجذعالرئيسيةالجسمعمليات

وتدفقالقلبوضرباتالتنفسعملياتتنظمالبصلةفى

عملياتالأخرىالدماغجذعمناطقتنظمبينما،الدم

والأمعاء.المعدةوحركةالبلع

فيتتحكمعصبيةمراكزأيضاالمهادتحتفيوتوجد

علىتحافظالمرأكزهذهومعظم.الجسمعملياتبعض

سبيلعلىالمراكز،فبعض.للجسمالداخليةالحالةاستقرار

ترصدحيث،الجسمفىالماءكميةفىتتحكم،المثال

والأنسجة،الدمفيالماءمستوىتغيراتمعينةعصبونات

مستوىكانفإذاالمهاد.تحتإلىالمعلوماتهذهوتنقل

مما،بالعطشالإحساسالمهادتحتينتجمنخفضا،الماء

تحتيرسلالوقتنفسوفيالماء.شربإلىالفرديدفع

منالمفقودةالمياهكمياتلخفضالكليتينإلىرسائلالمهاد

يرسلالجسمفيالماءمستوىازديادحالةوفي.الجسم

كميةوتزيد،بالعطشالإحساستزيلرسائلالمهادتحت

فىالأخرىالمراكزوتعمل.الكليتينطريقعنالمفقودةالماء

الجوععمليةلتنظيم-نفسهالمبدأحعسب-المهادتحت

الجسم.حرارةودرجة

يأ،الجسمفيالرئيسيةبالغدةالمهادتحتوشصل

وينظم.الانسجةمنرفيعجسمطريقعن،النخاميةالغدة

إنتاجفىبالتحكمالجسمعملياتمنالعديدالمهادتحت

،الهورموناتالمسماةالكيميائيةللرسائلالنخاميةالغدة

هذهتنظم،الأخرىوظائفهافبجانبوإطلاقها.
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الجنسيةوالعملياتالجسمنمومعدلالهورمونات

ثرية.والتكا

الانفعالاتتنطمفييشارك.الانفعالاتإنتاجفي

أعضاءإلىبالإضافة،الدماغمناطقمنالعديدبها،نمرالتي

الدماغفىتراكيبمجموعةوتؤدي.الأخرىالجسم

.الانفعالاتإنتاجفيمركزئادورا،الحوفيالجهازتسمى

وأجزاء،الصدغيالفصمنأجزاءمنالجهازهذاويتكون

.أخرىوتراكيبالمهاد،وتحتالمهادمن

برسائلأوالخيةالقشرةفيبفكرةعادةألانفعالويثار

العصبيةالدفعاتتصلالحالينوفى.الحسأعضاءمن

مناطقالعصبيةالدفعاتوتنبه.الحوفيالجهازإلىالمنتجة

الأفكار.أوالحسيةالرسائلأنواعحسبالجهازمنمختلفة

التيالجهازأجزاء،المثالسبيلعلى،الدفعاتتنشطفقد

الفرحةمثلبانفعالاتالمرتبطةالجميلةالأحاسيستنتج

الجميلةغيرالأحاسيستنتجالتىالمناطقتثيروقد،والحب

.والخوفالغضبمثلبانفعالاتالمرتبطة

منالقليلسوىالعلماءيملكلاوالتذكر.التفكيرفي

بالتفكيرالمرتبطةالتعقيد،البالغةالعملياتعنالمعلومات

دوائرعبرالمعلوماتمعالجةعلىينطويفالتفكيروالتذكر.

تمكنحيث،الأخرىالدماغوأجزاءالترابطقشرةمنطقةفي

الذأكرة،فيالخزونةالمعلوماتربطمنالدماغالدوائرهذه

طورفيالانوالعلماء.الحواستجمعهاالتيبالمعلومات

الأفكارتكوينأما.الدماغدوائرلأبسطالأوليالفهم

معقدةدوائرفتتطلب،الصعبةالمواضيعودراسةالمجردة

دوراالمخمنالأماميةالفصوصوتؤدي.الحيرةتثيربدرجة

عنالإنسانتميزالتيالتفكيرعملياتمنالعديدفىأساسيا

!

!؟-
3*عى،-3-!غ

؟،لايرءلأكاصؤ-شير
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،التجريديالتفكيرفيخاصةبصفةمهمةوهى.الحيوانات

مشاعرفهموفى،للأفعالالمتوقعةالختايجتخيلوفى

الفصوصإصابةتؤديوقدالآخر.الشخصوأحاسيص

.القدراتهذهفت!دانإلى،العاديغيرنموهاأو،الأمامية

المعتقداتمثل،البشريالتفكيرجوانبوبعض

وقد،الانالعلماءفهمنطاقخارج،والفلسفيةالدينية

الكثيرالانالعلماءوأمام.قادمةطويلةلفترةكذلكتظل

.للذاكرةالعضويالأساسحولالمشقصاؤهينبغيمما

فيرئيسيةأدواراتؤديالحوفىالجهازتراكيبفبعض

الجسمالتراكيبهذهومن.المعلوماتوامعتعادةتخزين

وقد.الصدغيالفصفيوكلاهما،والحصيناللوزي

التراكيبهذهفىلإصاباتيتعرضونالذينأولئكيفقد

قدرتهممنبالرغم،جديدةذكرياتتكوينعلىالقدرة

سبقتالتيبالأحداثالمتعلقةالمعلوماتاستعادةعلى

البدنيةالمهاراتتعلمالأشخاصهؤلاءفبإمكان.الإصابة

أنهمينسونالمهاراتلهذهأدأئهـمعندولكن،الجديدة

قبل.منبهاقاموأ

منتتكونربماالذكرياتأنإلىالدلائلبعضوتشير

الداوئرتغييرأو،جديدةدماغيةدوائرإنشاءخلال

عندتغيراتعلىالعمليتينكلتاوتنطوي.الموجودة

منالدفعاتعندهاتمرالتيالتراكيبأي،المشابك

وجزيئاتالجيكوبروتيناتوتتح!صمآخر.إلىعصبون

ويتطلب.التغيراتهذهفى،المشابكعندأخرىكبيرة

مكثفة،أبحاثاالذاكرةلت!صينالعامالتفسيرهذاإثبات

به.المرتبطةللعملياتالدقيقةالتفاصيللكشف

الدماغكيم!اء

العديدتحدث،الأخرىالخلاياكلفيالحالهوكما

بعضولكن،العصبوناتداخلالكيميائيةالعملياتمن

وبينها.العصبوناتداخلفقطتحدثالخاصةالعمليات

العملياتلهذهأعمقفهمإلىالتوصلالعلماءويحاول

العصبية.الدفعاتبنقلوعلاقتها

فيهايتحكمكيميائيةكهربائيةعمليةالعصبيةوالدفعة

أيوناتالعمليةهذهفيوتدخل،العصبيةالخليةغشاء

البوتاسيوممثلكيميائيةعناصركهربائيا(مشحونة)ذرات

ثغور،علىيحتويالذيالغشاء،ويحافظ.والصوديوم

العصبونداخلالأيوناتلهذهالمتغيرةالتركيزاتعلى

الغشاءفيهيسمحالذيالوقتوفي.بهالمحيطةوالسوائل

تتحركانتقائيا،منها،والخروجالخليةإلىالأيوناتبدخول

لمزيد.العصبيةالخليةعبر-عصبيةدفعة-كهربائيةشحنة

الجزءهـذاباقييناقمت!.العصبيالجهازانظر:،التفاصيلمن

آخر.إلىعصبونمنالدفعاتتنقلالتيال!ص!يائيات

التيالكيميائيةالموأدتسمى.الكيميائيةالدماغرسائل

تغصناتإلىعصبونمحوارمنالعصبيةالدفعاتتنقل

العصبيةالدفعاتولاتنتقل.العصبيةالناقلاتآخرعصبون

المحواربينالضيقالفراغأي،المشبكىالفلحعبركهربائيا

عند،العصبيةالدفعةتنبهذلكعنوعوضئا.اضعصناتوا

العصبوناتلثبكات

دوائرتكولى)الحلفية(

فيالمعلوماتمعالجة

المعلوماتتنتقل.الدماغ

كيميائيةموادشكلفي

العصبيةالساقلاتتسمى

فيآحرإلىعصبود!ن

وتترك.)الإطار(المشبك

محوارالعصبيةالناقلات

وتدحلالناقلالعصود

معيمةامشقبالمواقعفي

التغصنغشاءفي

المستقبل.
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العصبيةالناقلاتجزيئاتإطلاقالمحوار،نهايةإلىوصولها

وتلتصق،المشبكىالفلحالجزيئاتهذهوتعبر.الخليةفي

.المستقبلاتتسمىالأخرىالخليةتغصناتفيبمواقع

بإحدىالمستقبلللعصبونالكهربائيالنشاطهذاويغير

الناقلاتتنبهالطريقتينهاتينإحدىففي.طريقتين

الأخرىالطريقةوفي،العصبيةالدفعةإنتاجإلىالعصبون

العصبية.الدفعةإنتاجمنالعصبونالناقلاتتمنع

وقدواحد،عصبيناقلمنأكثرتصئالعصبوناتوقد

عصبيناقلمنلأكثرمستقبلاتالغشائيةأسطحهاتحتوي

علىوبناء،الماضيةالخبراتمنالعصبون"يتعلململموقد.واحد

ولذا.المتنوعةوالمستقبلاتالعصبيةالناقلاتنمسبتغيرذلك

الظروفتجاهامشجابتهتغييرويمكنهجدا،مرنالدماغفإن

عقود.عدةإلىثوانعدةمنتمتدفتراتمدىعلىالختلفة

التيالكيميائيةالموادمنعديدةأنواعاالدماغينتج

الاستيلكولين،وأهمها:،عصبيةكناقلاتتستخدم

لاالموادوهذه.والسيروتونينوالنورأدرينالينوالدوبامين

فييوجدمنهاكلأولكن،بالتساويالدماغفيتنتشر

فالأجسام.خاصةمناطقفيأكثرشركزأو،خاصةمناطق

توجدمثلا،الدوبامينعلىتحتويالتيللعصبوناتالخلوية

هذهمحاويروتصل.الدماغجذعمنالأوسطالجزءفي

ومنطقة،المخمنالجب!كالفصأخرىمناطقإلىالخلايا

انحطط.الجسمتسمىالدماغمنتصفمنبالقربتقع

الانفعالاتتنظجمفيدوراالدوبامينمساراتوتؤدي

.المعقدةالحركاتفيوالتحكم

العشرين،القرنمنالسبعينياتفيالعلماءاكتشفوقد

طريقعنالألمتزيلبهالمرتبطةوالعقاقيرالمورفينأن

هذاويعني.الدماغفيمعينةمناطقبمستقبلاتالالتصاق

والتى،بهالخاصةالالممانعاتينتجالدماغأنالاكتشاف

اللاحقةالأبحاثأدتوقد.المستقبلاتهذهبنفستلتصق

مننوعانوهما:والإنكفاليناتالإندورفيناتاكتشافإلى

.المستقبلاتبهذهيلتصقان،العصبيةالناقلات

نأالباحثونوجدالعشرينالقرنمنالثمانيناتوفي

فينوعأوعضوكلوأن،عائلاتفيتوجدالمستقبلات

اكتشففقد.معينةوظيفةأداءعنمسؤولمعينةعائلة

مننوعاعشراثنيمنأكثر،المثالسبيلعلىالعلماء،

تؤثرعقاقيرتطويرإلىالاكتشافهذاوأدى،السيروتونين

الميجرين،عقاقيرمثل،معينةلمميروتونينمعستقبلاتعلى

اكتشافأنالعلماءويعتقد.الأخرىالكابةومضادات

تعالجعقاقيرتطويرإلىيؤديقدأخرىمستقبلاتأنواع

أكثر.بكفاءةوالسلوكوالمزاجالتفكيراضطرابات

وظائفكلتعتمد.العقلىوالمرضالدماغكيمياء

يؤديوقد.العصبيةللناقلاتالطبيعيالأداءعلىالدماغ

إلى،ناقلاتمجموعةأو،معينلناقلنقصانأوازديادأي

فقد.والسلوكوالمزاجالتفكيرفيخطراضطراب

عدمأن،المثالسبيلعلى،الأبحاثبعضنتائجأوضحت

حدوثفيمهمادورايؤديالدماغفيالكيميائيالتوازن

نأثبتحيث،العقليةالاضطراباتمنعديدةأنواع

حالاتفيالدوبامينمنجداكبيرةكمياتيفرزالدماغ

انفعالي،اضطرابإلىبدورهيؤديوالذي،العقليالفصام

.موجودةغيرأصواتوسماعأشياءرؤيةويسبب

فيدورالكيميائيالتوازنلاختلاليكونوقد

الهوسيالاضطرابيسمىماأو،المزدوجالاضطراب

منمتعاقبةبفتراتالمريضفيهيصابوالذيالاكتئابى،

والاكتئاب(المفرطوالنشاطالغامرة)الفرحةالهوس

الدوبامينزيادةأنإلىالأبحاثبعضوتشير)الحزن(.

نقصهاأنكما،الهوستسببوالسيروتونينوالنورأدرينالين

.الاكتئابإلىيؤدي

أطباءيعالج.الدماغكيمياءعلىالأدويةتؤثركيف

علىتحافظالتيبالأدويةالعقليةالاضطراباتبعضالنفس

منفالعديد.الطبيعيالمستوىفيالكيميائيالدماغنشاط

الفصامأعراضلإزالةتستخدم،المثالسبيلعلى،المهدئات

غيرمنيبدوولكن.للدوبامينالدماغمستقبلاتبغلق

الفصامعنمسؤولأواحدعصبيناقليكونأنالمحتمل

المزدوجالاضطرابمثل،المعقدةالعقليةالأمراضمنوغيره

الاختلالاتعنالأمراضهذهتنتجحيث،والاكتئاب

فبعض.العصبيةالناقلاتمنعدداتصميبالتيالكيميائية

،المثالسبيلعلى،الاكتئابضدفعاليةأثبتتالتيالعقاقير

علىأخرىعقاقيرتؤثربينماالنورأدرينالين،علىتؤثر

الناقلين.كلاعلىأخرىوعقاقير،السيروتونين

التوترتقللأو،بالراحةشعوراالأدويةبعضوتنتج

الطبيعي.الدماغكيمياءفيمؤقتتغييرحداثب،والانزعاج

الدماغخلاياإفرازتزيد،المثالسبيلعلى،فالأمفيتامينات

العقلي.النشاطازديادإلىبدورهيؤديمماللدوبامين،

دراممطتغييرإلىالالوسةأدويةالمشخدامويؤدي

والأفكار،والانفعالاتالأحالمميعه!عملياتفيوخطر

هذهوتشملالأمور.علىالحكمعلىالفردقدرةوفي

ويشبه،دي.أس.ألووالسيلوسيبينالميسكالين،الأدوية

الناقلاتأحد،التركيبحيثمن،الأدويةهذهمنكل

الدوبامينيشبهفالميسكالينمنها.عدداأوالعصبية

يشبهانوالسيلوسيبيندي.اس.ألووالنورأدرينالين،

تحدثالهلولممةعقاقيرأنالعلماءويعتقد.السيروتونين

الطيعيةللناقلاتالدماغمستقبلاتمعبارتباطهاتأثيرها

فياختلالاتالهلوسةأدويةتنتجوقدتشبهها.التي

.بالدماغاتصالهابعدطويلاتستمرقد،الدماغكيمياء
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باسمهوالمشهور)وللملا"اللا(،أمدمباسمالمعروففالعقار

اعتقادفى-يسبب،النشوةأيح!3،لا!ء،3الإنجليزي

السيروتونين.تطلقالتيللعصبوناتدائماتدميراالعلماء

المزاجعلىضارةتأثيراتالتدميرهذايحدثوقد

والحيوية.والندموال!ف!صار

الدماغاضطرابات

الموروثةوالاضطراباتوالأمراضالإصاباتتؤديقد

علىأساساتعتمدالتلفخطورةولكن،الدماغتلفإلى

المسبب.علىاعتمادهامنأكثر،المصابةالمنطقة

شديدةمثلا،الدماغخلاياتدمرالتيفالاضطرابات

المصابة.الخلاياتعويضيستطيعلاالجسملأن،الخطورة

تتعرضلمالتىالمناطقتؤديأنأحيانايحدثقدولكن

التالفة.المناطقتؤديهاكانتالتىالوظائفبعضللتلف

منالأطباءالحديثةوالتقنياتالأجهزةمكنتوقد

ممادقةأكثروبشكلمبكرا،الدماخاضطراباتتشخيص

،الدماغكهربائيةمخطاطالمسمىفالجهاز.الما!يفيكان

وقد،الدماغعنالنابخالكهربائيالنشاطأنماطيقيسمثلا،

إلىالقلبكهربائيةلخطاطالطيعيةالأنماطعنالفروقتشير

منطقةتحديدفييساعدوقدلالدماغ،تلفحدوث

،بالحاسوبالمدعومالقلبكهربائيةلخطاطويمكن.الإصابة

كما،الكهربائيةالبياناتمنكبيرةكمياتوتنطمرصد

البصريةالمؤثراتلبعضالدماغاستجاباتقياسأيضايمكنه

تشخيصالعلماءويستطهيع.واللمسيةأحسمعيةوا

النتايجمتوسطمعالاستجاباتهذهبمقارنةألاضطرابات

أخرىتقنيةوتنطوي.الناسمنكبيرعددصالمأخوذة

الدماغتصويرعلىالحاسوبيالمقطعيالتصويرتسمى

ويقوم.اسمينيةالأشعةباستخدامزواياعدةمنأضفصيلبا

صورةويرسم،السينيةالأشعةبياناتبتحليلالحاسوب

أخرىتقنيةوتستخدم.تلفازيةشاشةعلىللدماغمقطعية

المغنطسيةالمجالاتالمغنطيسيبالرنينالتصويرتسمى

.الدماغتركيبعنصورلإنتاجالراديويةوالموجات

منبينالدماغلتلفالرئيسيالمسببهيالإصابات

قدالرأسإلىالموجهةفالضربةعاما.05منأقلهم

ول!ش،دائمتلفإحداثدونمؤقتاالوعيفقدانتسبب

خطيرا.دماغياتلفاتسببقدالشديدةالرأسإصابات

وأوأثناءها،الولادةقبلتحدثالتيالرأسإصاباتوتسب!

أنواععدةوهناك.المخيبالشلليعرفما،مباشرةبعدها

فيالتحكمفىضعفعلىكلهايتنموأ،الخيالشللمن

.العضلاتحركة

.الدماغاضطراباتوأخطرأهمهي.السكتات

جزءعنالدمإمدادينقطععندماالدماغيةاسمكتةوتحدث

،المتأثرةالمناطقفيالعصبيةالخلاياتموتحيث،الدماغمن

فيهاتتحكمالتيالوظائفأداءعلىالقدرةالمريضويفقد

شللمنالسكتاتضحايامنكثيرويعاني.المناطقهذه

منوعيرهاالدماعأورامفحص!ييساعدالحاسوبياللقطعيالتصوير

اليمين()إلىالحاسوبىالمقطعيالتصويرماشعيصور.الشدودات

السيميةالأشعةسالاتومن.السيسيةبالأشعة،متعددةرواياسالدماغ

)أعلاه(.للدماعصوراالماسححاسو!يبمي
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فيصعوبةتشملأخرىوأعراض،الجسمجانبيأحدفي

الدماغيةالسكتاتمعظموتنتج.اللغةفهمفيأوالكلام

وأالدمضغطارتفاعبسببالدمويةالأوعيةفيتلفعن

السكتاتضحايابعضيموتوقدالشرالنن.تصلب

يعيشونالسكتاتضحايامنالكثيرينولكن،الخطيرة

الأقل.علىجزئياويتحسنون

.للدماغحاداتلفاتسببقدشاذةنموات.الأورام

فقد.الدماغفيومكانهحجمهعلىالورمتأثيراتوتعتمد

ينتجوقد.بهالمحيطةالمنطقةفىالدماغيةالخلاياالورميدمر

مناطقتدميرإلىبدورهيؤديوالذي،نموهأثناءضغطا

وظائفهاعلىالتأثير،الأقلعلىأو،الدماغمنأخرى

منونوباتالصداعالورمأعراضوتشمل.الطبيعية

الشخصيةفيوتغييراطويلةلفتراتوالنومالتشنجات

.الكلامفيوخللاالإحساسفيواضطرابا

الأورامولعلاج،الاورامبعضالجراحةوتعالج

.العملياتمعوالإشعاعالأدويةالأطباءيستخدمالسرطانية

الراديويةالجراحةيسمىالإشعاعمننوعويستخدم

هذاوفي.التقليديةالجراحةعنبدلأأحيانا،التجسيمية

والتصوير،الحواسيبالأطباءيستخدمالجراحةمنالنوع

لإنتاجالمغنطسي،بالرنينالتصويرأوالحاسوبىالمقطعي

منحزمتسلطذلكبعد.للدماغالأبعادثلاثيةصورة

وعاءفيتشوهاأوورمايكونقدهدفعلىالإشمعاع

ضعيفةأوجداقصيرةالحزمهذهتكونأنويجب.دموي

الواقعةالدماغبمناطقالإضرارعدملضمانوذلكجدا،

تدميرإلىمجتمعةتؤديوبحيث،الإشعاعمسارعلى

وتتئللمرضى،مؤلمةوغيرسريعةالخطواتوهذه.الهدف

.أليومنفسفىالعادينشاطهماستعادة

الفيروسيةالأمراضتؤديقد.المعديةالأمراف!

هذهوأهم.الدماغتلفإلىالدماغتصيبالتيوالبكتيرية

السحائي،والالتهاب،الدماغالتهابالمعديةالأمراض

الفيروسية.أوالبكتيريةالإصاباتعنمنهماكلوينتج

التيالأغشيةأيالسحايما،التهابهوالسحائيوالالتهاب

يصيبعمرضوالرقا.الشوكيوالنخاعالدماغتغطي

أعوام7بينأعمارهمتتراوحالذينالأطفالعندالدماغ

الحمىمعالرقاصحالاتأغلبوتحدثعاما.أوه

فيروسويهاجمالبكتيريا.نفستسببهماوقد،الروماتيزمية

والحبلالدماغ(الدماغسنجابية)التهابالأطفالشلل

الأطفالشللمنالواقياللقاحاكتشافتموقد.الشوكي

العشرين.القرنمنالخمسينياتفي

،الجينات)أيالمورثاتتحمل.الوراثيةالاضطرابات

فيبما،الجسمنموأوامرالخلايا(فىالوراثيةالمادةو!ط

قدولذاكبير،حدإلىمعقدةالأوامروهذه.الدماغذلك

وظائفتركيبفيخللإلىتؤديربماأخطاءتحدث

العقليبالتخلفمصابينالرضعبعضويكون.الدماغ

عدمإلىأدتالوراثيةالأخطاءلأنوذلك،الولادةعند

داونمتلازمةففي.الحملأثناءللدماغالطبيعيالنمو

نواةداخلاجساموالصبغيات-زائدصبغىيوجدمثلا،

الزائدالصبغيويسبب.المورثاتعلىتحتويالخلية

الاضطراباتومن.الجسمانيةوالعيوبالعقليالتخلف

والتياله!ش،السينمتلازمةالعقلىالتخلفتسببالتي

الصبغيينأحدوهوس،الصبغيفيشذوذعنتنتج

الشخص.جنسيحدداناللذين

بعدشديددماغيبتلفالأطفالبعضويصاب

لتمثيلالجسميحتاجهإنزيمفيوراثينقصبسبب،الولادة

الفنيليةبالبيلةالمصابفالطفل.صحيحةبطريقةالغذاء

الجسميحتاجهإنزيمنقصمنيعانيمثلا،الكيتونية

يستخدمهلثمكلإلىمعين)بروتين(حمفأمينيلتحويل

يسمىالذيالأمينىالحمضهذايتراكمولذا.الجسم

وقد.الناميةالدماغأنسجةويتلف،الدمفيألانينالفنيل

ضحايافىالدماغتلفألابنالفينيلمنالخالىيمئالغذاء

الكيتونية.الفنيليةالبيلة

لخلاياتلفالاتسببأخرىوراثيةاضطراباتوهناك

هنتنجتونفمرضالعمر.منمتأخرةمرحلةفيإلاالدماغ

ويسببالعمر،منتصففيضحاياهأغلبيصيبمثلا،

أهمومن.القاعديةوالعقدالمخفيعديدةمناطقذبول

الإرادية.الغيرالتشنجات،المرضلهذاالأوليةالأعراض

قابلغيرعقليمرضإلىالأمرنهايةفىيؤديولكنه

للشفاء.

فيمهمادوراتؤديالوراثيةالعواملأنالعلماءويعتقد

كباريصيبمرضوهوفألزهايمر،مرحالاتمعظم

للذاكرةحادفقدانويميزه،الستينتجاوزاالذينالسن

هذاضحايامعظمويصبح.الأخرىالذهنيةوالقدرات

بأنفسهم،العنايةعلىقادرينغيرالأمر،نهايةفي،المرض

لق.لفرااويكمون

الأمراضبعضفيمهفادوراأيضاالوراثةتؤدي

القابليةيرثونالفصاممرضىأطفالمنفالعديد.العقلية

قابليةأيضاالدراساتوأوضحتالداء.بهذاللإصابة

هذهتشملوقد.بالوراثةالقطبالثنائىالاضطرابانتقال

بالوراثة.الدماغكيمياءاختلالاتانتقالالقابليات

تفاعلهاوكيفية،القابلياتهذهدراسةالباحثونويواصل

العقلي.الخلللإحداث،البيئيةالظروفمع

الدماغاضواباتتشمل.الأخرىالدماغاضطرابات

مرض3-المتعددالتصلب2-الصرع-أالأخرى

مجهولة.الأمراضهذهاسبابومازالت.باركنسون
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عندماتحدثنوباتمنالصرعضحايايعاني.الصرع

منمعينةمنطقةفي،العصبيةالخلايامنالعديدتفرز

النوباتتلكوتسبب.عاديةغيرعصبيةدفعات،الدماغ

ويعالج.الوعيوفقدانالعضلاتلحركةمؤقتةمميطرةعدم

تمئأوالنوباتعددتقللالتيبالعقاقيرالصرعالأطباء

نهائيا.حدوثها

تفقدعندماالمتعددالتصلبيحدثالمتعدد.التصلب

الميلين.غشاءالشوكيالحبلأوالدماغمنأجزاءمحاوير

العصبية.الدفعاتحملالمحواريستطيعلالذلكونتيجة

وقد،المصابةالدماغلمناطقتبعاالمرضأعراضوتختلف

وأالذراعوضعفافيدوجةوالرؤيةالاتزانفقدانتشمل

الادويةبعضولكن،المرضلهذاعلاجولايوجد.الساف

فقدانبعضهايبطئوقد،الأعراضبعضتخففقد

الميلين.

وتصل!الحركةببطءيتميزباركنسونمرض

عنجزئياالحالاتهذهوتنتج.والارتعاشالعضلات

لاقلا.الدوبا!!تستخدمالتيالعصبيةالمسارأتتدمير

ومنالمفقود،اسدوبامينادوبا،-لبالعقارالعلاجويعوض

لايعالجولكنه،باركنسونمرضأعراضيخففثم

بنقلباركنسونمرضالختصينبعض!ويعالج.المرض

جزءأيإلىالأجنةمنللدوبامينالمنتجالدماغيالنسيج

بعضعلىالعمليةهذهوتنطوي.القاعديةالعقدمن

أثار،ذلكإلىوبالإضافةبعد.تتضئفائدتهولم،المغامرة

لمثلالأخلاقيةالأسحه!حولجدلأالعمليةهذهاستخدام

منتؤخذالجنينيةالخلايالأنوذلك،العملياتهذه

المجهضة.الأجنة

الحيواناتفيالدماغ

عمودبلا)حيواناتاللافقارياتغالبيةتملكلا

منعناقيدلديها،ذلكعنوعوضا،متطورةأدمغة(فقري

!نالتهمشيقوظينتهاالعقدتسمىالعصبيةالخلايا

)حيواناتالفقارياتولكل.الختلفةالجسمنشاطات

نظريةوتفترض.الدماغمننوع(فقريعمودذوات

تطورقدالعلياالحيواناتفيالمركبالدماغأندأروين

صحتها.عدمثبتقدالفرضيةهذهأنإلاالعصور،عبر

خالقتعالىاللهبأنالإيمانيناقضهذاأنخافوغير

شميء.كل

تطورا،الأكثراللافقارياتتمتلك.اللافقارياتفي

نسبيا.البسيطالدماغمننوعا،والحشراتالديدانمثل

منطقةفيالكبيرةالعقدمنزوجلهامثلا،الأرضفديدان

علىاعتمادا،الديدانلحملوكفييتحكمان،الرأس

الحشراتفيويوجد.الحسأعضاءمنالمستقبلةالمعلومات

بمنمسيا،بسيطةأدمعةالأسماكمنالأحرىوالأنواعالقريقلأسماك

دمسيا،أكبروالطورالرواحف!المححجمويكولى.وأملسصغير

القططمثل،المتطورةاضديياتاأما.الأسماكمحمتلأملصولكسه

بلايينعلىوتحتوي،ومجعدةكبيرةأمحاخفلها،العظحىوالقردة

العصبو،ت.
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العقد.منأزواجثلاثةمنيتكونتعقيدا،أكثردماغ

وتسيطر،الحسأعضاءمنالمعلوماتالعقدتلكوتستقبل

.والطيرانالتغذيةمثلالمعقدةالأنشطةعلى

،اللافقارياتببقيةمقارنامتطوردماغوللأخطوط

الذيالبصريالفصأكبرهاأجزاء،عدةإلىينقسمحيث

تشبهوالتيالأخطوط،عيونمنالقادمةيعالإلمعلومات

والوظائف.التركيبفىالفقارياتعيون

ثلاثإلىالفقارياتفيالدماغينقسم.الفقارياتفى

الأوسطالدماغ2-الأمامىالدماغأمناطق

فيتعقيداالأكثرهوالأوسطوالدماغ.الخلفىالدماغ3-

الدماغأما.والبرمائياتالاسماكمثلالبدائيةالفقاريات

هذهفىالدماغمنصغيراجزءافيشكل،المخأو،الأمامي

فيكبيراختلافهناكالمتطورةالفقارياتوفي.الحيوانات

الخلفيالدماغوأهميةحجميزدادحيث،الدماغتركيب

ويتكون.الأوسطالدماغوحجمأهميةوتقلكثيرا،

ووظائفهتركيبهويتشابه،والبصلةالخيخمنالخلفىالدماغ

تعقيداوأكثرحجماأكبرالخيخأنإلا،الفقارياتكلفي

.المتطورةالحيواناتفي

منوالبرمائياتالأسماكفيالأوسطالدماغوشكون

فيالرؤيةمركزاهماالفصانوهذان.بصريينفصين

الحركيةالدفعاتبينبالتنسيقأيضاويقومان،الحيوان

أملسينانتفاخينمنالأسماكمخويتكون.والحسية

فيوالمخع.للشممركراأساسايستخدمانصغيرين

.بقشرةومغطىقليلاأكبرالبرمائيات

الدماغوظائفالملعضيؤديالزواحفوفى

فينظيرهمنتعقيداوأكثرحجماأكبروهو.الأوسط

فى،قاعديةعقدالمخداخلوتقع.البرمائياتأوالأسماك

رئيسيةمناطقتكون،العصبوناتمنصغيرةحزمشكل

بعضوتتميزوتخزينها.ومعالجتهاالمعلوماتلتحليل

عنتختلفالخية،القشرةمنصغيرةبمنطقةالزواحف

المنطقةهذهوتسمى.البسيطةالفقارياتفىالقشرة

وظيفةتؤديحيث،مهمةمنطقةوهى،الجديدةالقشرة

وتخزينها.المعلوماتمعالجة

والزواحفالأسماكفينطرهمنأكبرومإلطيور

علىالجديدةالقشرةإلىيفتقرأنهإلا،والبرمائيات

منالأكبرالجزءيتكونمنهوبدلا.الزواحفبعضعكس

الجزءأغلبتملأ،ومتطورةكبيرةقاعديةعقدمنالدماغ

الرئيسيالمركزهيالقاعديةالعقدوهذه.للدماغالداخلى

تعلممنالطيورتمكنأنهاكماوتخزينها،المعلوماتلمعالجة

بتخزينأيضاتقومأنهاويبدو،الجديدةالسلوكأنماط

وتتميز.المتعددةالغريزيالسلوكبأنماطالخاصةالتعليمات

الدفعاتكلبينينسقبمخئمتطور،أيضاالطيور

.الطيرانبعمليةالمرتبطةوالحركيةالحسية

فيتعقيدهدرجاتأعلىإلىالدماغيصل

القشرةكلتقريباتكونالجديدةفالقشرة.الثدييات

وظيفةالأوسطالدماغويؤدي،الثدساتلدماغالخية

الخلدمثل،البدأئيةالثديياتولمعظم.الاتصالمركز

أما.ناعمةمخيةقشرةذونسبياصغيرمخوالزبابة،

كبيرمخفلهاوالقططالخيلمثلالمتطورةالثدييات

التيوالأخاديدالنتوءاتمنالكثيربهابقشرةمغطى

أدمغةوالدلافينوللحيتان.الدماغسطحمساحةتزيد

العظمىوالقردةالشمبانزيدماغأنغير،ومعقدةكبيرة

منالبشريالدماغإلىوأقربتعقيدا،أكثرالأخرى

.الحيواناتمنآخرنوعأيدماغ

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الدهانال!دراك

الرقاصالدماغارتجاخ

الشوكيالدماعيالسائلالدماغالتهاب

الدماغيةالسكتةالسحائيالالتها!

لأطفالاشللمرض،يمرأكها

المحيالشللالعقليةالأمراض

الشيزولرينياورفينلإندا

الصرعنورس!الأا

الدماغلراسةمرضباركنسود،

المنعكسالفعلجريفزوايلدربنفيلد،

مرض،جاكوبكريمزفيلدتمرض،ساخستاي

النوممرضالعقلىالتخلف

الدماغكهربائيةمخطاطالمتعددالتصل!

المنبهالمرتدةالحيويةالتغذية

الدماعيالمزفالجمجمة

مرض،هنتنجتونالعصبيالجهار

الحبسة

الموضوعصرعنا

-3

ماغلداءجزاأ

الدماغجذع-جالمخ

الدماغخلايا-دالخيخ-ب

الدماغيحمىكيف

الدماغعمل

الجسمعملياتتنطمفي-دالإشاراتاستقبالفى

الانفعالاتإنتاحفيهـ-الحسية

والتذكرالتفكيرفي-والحركةعلىالسيطرةفيب-

اللغةاستعمالفي-ج

الدماغكيمياء

الكيميائيةالدماغرسائل-أ

العقلىوالمرضالدماغكيمياء-ب

الدماغكيمياءع!الادويةتؤثركيص-ج
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الدماغاضطرابات-5

المعديهالأمراضدالإصالات-أ

الورايةالاضطرالاتهـ-السكتاتب

الأحرىاالدماعاضطرا،ت-:الأورامج

الحيواناتفىالدماغ-6

العقارياتفي-!اللافقاريات!ى-أ

أشلة

؟المشريالدماعورنسلعكم-أ

حدوثا؟الحطرةالدماعيةالاضطراباتأكثرما-2

الحركية؟القحترةعملما-3

التلاتة؟الرئيسيةالإساددماغأقسامما4

التعقيد؟العاليةالأدمعةلد!االمىاللافقارياتما

الدماع؟أسحةأسدموياالدماعىالحاجزيقيكيف-6

التممس؟تمظمالدماغمناطقأي7

الحسم؟فيالماءحسميةبتمظيهالمهادتحتيقومكيف-8

اجصى؟االيديستحدمودالاسمعظمنجدلمادا-9

3الإنسادبد!اعيكودماأشبهدماعلديهالديالحيوالىما-01

.الحاسوبانظر:.الإلكتروليالدماع

العرسةالمملكة!ىاي!داريةاضنظجمات)االسعوديةانظر:.ادمام

المنطقة.،لشرقيةا(،السعودية

إقليمفيايبالحكمتتمتعمقاطعةدمبارتون

739.75سكانهاعددويبلغبأسعكتلندا،هيلينسبيرج

وهيلينسبيرج.والإسكندريةدمبارتونمدنوتضم،نسمة

المعداتوالإسكندريةدمبارتونفيالمصانعوتنتج

فىالمستخدمةوالموادالمطالغ،واثاثاتللكهرباء،المولدة

المراكزفيالعاملينمنالكثيرونويقطن.الضوئيالتصوير

الريفيةالمناطقفيكلايدنهرطولعلىالممتدةالصناعية

سكنيةمدينةفهيهيلينسبيرجمدينةأما.بالمقاطعةالجميلة

سياحيا.مركزاكونهاجانبإلى

الفترةفىعقدالذيالدوليالمؤتمرأوكسدميارثون

،ام449عاممنأكتوبرحتىأغسطصشهرمنالممتدة

هذاوأطلق.سىديبواشنطنأوكسدمبارتونمزرعةفي

تسعةفيهشاركالذيالمؤتمرتوصياتعلىأيضاالاسم

وبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنوفداوثلاثون

منظمةإقامةمشاريعلمناقشة)سابقا(،السوفييتيوالاتحاد

الاتحادوفودغادرتوقد.المتحدةالأمتدعىدولية

كما،المحادثاتمنأسابيعمشةمضىبعدالمؤتمرالسوفييتى

الوطنيةالصينمنوفودوحلتقبل،منعليهمتفقاكان

السوفييتي.ألاتحادوفودمحل

علىالحفاظلسبلالمؤتمراولاهالذيالاهتمامكان

أولاهالذيالاهتماممنأكبرالدوليينوالأمنالسلام

المشكلاتمعالجةمهمةتتولىمؤسساتلإنشاء

الاجتماعية.رالاقتصادية

اللازمةالتدابيراتخاذضرورةعلىالوفوداتفقت

النزاعاتلحلسلميةتسوياتإلىبالتوصلالكفيلة

القوةمنقدرعلىالمنظمةقراراتتكونأنعلى،الدولية

الحقيقىالإنجازوتمثلالتنفيذ.حيزإلىأ!دخولالهاي!!!

بتسويةالختصالأمنمجلستشكيلفيالمزتمرلهذا

الحرببقضاياالمعنيةالمتحدةالأمقراراتوتنفيذالنزاعات

منكثيرةنقاطووردتالأعضاء.الدولبينوالسلام

فىأوكسدمبارتونمؤتمرفيطرحتالتيالمقترحات

.المتحدةالأمميثاق

.المتحدةالأمفرانسيسكو؟سان:أيضاانو

عالمأم(.059-1)886جفريارتزدمبستر،

،م3591عام235اليورانيوماكتشف.أمريكيفيزياء

صنعفيالأساسيةوالمادةاليورانيوملعنصرالنادرالنظيرهور

الذرية.أغنبلةا

منكثيرلكتل،الدقةالبالغةدمبسترتقديراتاكتسبت

لأنهاالنوويةالفيزياءفيكبرىأهميةوالنظائر،أ!عناصرا

الطاقة.وتحولات،الكتلةقياسأجلمنالوسيلةتوفر

لوزنوذلك،الكتليةالطيفمرسمةدمبسترطور

مهمةإسهاماتوقدمكتلتها.ححسبوتصنيفهاالذرات

للولاياتحكوميةوكالةوهو،مانهاتنمشروعإنجازفي

أثناءوإنتاجها،النوويةالقنبلةتطويرعلىأشرفت،المتحدة

الثانية.العالميةالحرب

المتحدةالولاياتإلىوانتقلتورونتو.فىدمبعستروأصد

عامالأمريكيةالجنسيةعلىوحص!!،أم419عام

الدكتوراهدرجةعلىحصلام619عاموفى.أم819

الفيزياءأستاذوأصبحشيكاغو،جامعةمنالعلومفلسفةفي

.أم279عامفيها

.235اليورانيومالنظير؟:أيضاان!

أكثرمنام(.839-981)ءجاك،دمبسي

جيسهزمالعصور.مرعلىشعبيةالثقيلالوزنملاكمي

دمبسيوفقد.البطولةلقبفحازأم919عامويلارد

مباراته!اوفى.تنيجينانتزعهحيثأم269عاماللقب

صرعإذالمشهور،الطويلالعدحدثأم279سنةالثانية

فىيسرعلمدمبسيولكن.السابعةالحولةفيتنىدمبسي

العدفيالحكمتأخرولذا،الحرةالزاويةإلىفوراالذهاب

ذلكقدرولكن9الرقمعدعندتنيونهض.تنيعلى

ليكعسباللعبتنيواستأنف.41للرقممعادلأنهعلى

.المباراة
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فيبكولورادومناسافىدمبسيهارسونوليمولد

هراسلقبدمبسيواكتسب.الأمريكيةالمتحدةالولايات

سيرتهفيالملاكمةفيمهنتهبالتفصيلتناولكمامناسا.

أم(.)779دمبسيعنوانهاالتيالذاتية

ا!للاكمة.:أيضاانظر

مديخةوأكبر،السوريةالعربيةالجمهوريةعاصمةدمش!

العالم،فيمعمورةمدينةأقدمكانتوربماالبلاد،في

سكانهاعددبلغ2.أكم50قدرهامساحةوتشغل

4.2ضواحيهاومعام،889عامنسمة000.23261

2./كم221السكانيةوالكثافة.مليون

العرضخطمنالشمالإلىالسوريةالعاصمةوتقع

سععلى1836الطولخطمنالشرقوإلى0333

بينيتراوحبارتفاعالشمالمنعليهاالمطلقاسيونجبل

البحر.سطحفوقم08و.707

مساحةعلىتمتدالعمرانيةحدودهارقعةوكانت

ما669عامهكتار002و.أم359عامهكتارا672

هكتار00.501وتبلغام849عامهكتار)0.6و.

حاليا.

الكثيفةالهجرةبسببسكاناالسوريةالمدنأكثروهي

نهرويخترقها.الأخرىوالمدنالمجاورةالمناطقمنإليها

ماعداأطرافها،سائرمنالغوطةبساتينبهاوتحيطبردى

وقدالجرداء.قاسيونخاصرةعلىتتكىءحيث،الشمال

قبلالثانيالألفمنذالشامبلادفيمدينةأكبركانت

ثم،إغريقيةمدينةثماراميةعاصمةفكانتالميلاد،

23سنةبينالإسلاميةالخلافةعاصمةوأصبحت،رومانية

يرجعواحةمديخةوهي.م751-653هـ،ا34و

مثلما،قوافلطرقملتقىعندولموقعهالغوطتهاوجودها

فريد،جغرافيلواقعالحضريموقعهاوثباتقدمهايعود

مقفرةصحراءبجوارالمياهكثيرةنديةمنطقةوجودوهو

.الشامباديةهي

والغربيةالشرقيةلبنانجبالسلسلتيلوقوعون!ا

البحرتأثيرمنمحرومةتكونفإنهامنهاالغربإلى

خطعلىكم08منأكثرعنهالايبعدالذيالملطف

وباردصيفاوحارجافقاريمناخذاتفتكون،مستقيم

الصيفبينالحراريالفرقمتوسطيبلغإذشتاء،وممطر

بتبدلاتالمدينةمناخيتصفمثلمام02نحووالشتاء

فيالحرارةمتولممطيكونوهكذاوالنهار.الليلبينكبيرة

تحتم58حتىالحرارةتهبطقدولكنم7و3ينايرشهر

وترتفعكثيرا.لياليهافيالماءتجمدالمألوفومنالصفر.

الحديصلوقدم6.27حتىأغسطسشهرفيالحرارة

ويكون.السنينبعضفيم04منأكثرإلىالأقصى

سورياعاصمةدمشق

وقدمدنها.وأكبر

أجزأءبعضشيدت

السنين،مئاتمنذالمدينة

الأعمالمركزأنإلا

شيدتهناالرئيسي

الشمرينالقرنفيمبانيه

.الميلادي
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لحلبمماثلةيجعلهاممام17نحوالسنويالحرأرةمعدل

تكفيفلاأمطارهاأما.العرضخطاختلافرغموعمان

وتقل،ملم512السنويةأمطارهامعدللأنزراعةلقيام

فىترتفعوقدملم05إلىالقحطلمشوأتفىالكميةهذه

02كلمرةيحدثوهذاملمء3.إلىالرخاءسنوات

0004يقار!الحاليةالمدينةعمركانإذا.المدينة

الحجريالعصرلإنسانيعودموقعهااستيطانفإنسنة

القديمةالمدينةنشأتوقد.سنة7...نحوأوالحديث

توماوبابشرقىبابمثلوالأبوابالسورببقاياالمحاطة

لنهرالئمنىالضفةعلى...إلخكيسانوبابالنصروباب

منيمتدالزوايامدورمستطلاشسكلاتتخذوكانت.بردى

معظمبضيقالقديمةالمدينةوتتصف.الغربإلىالشرق

)زنقات(.مغلقةبشوارعأحياناتنتهيالتيشوارعها

الشطرنجيالأولالهيلينىالخططمعالمتظهرتزالولا

شرقيبابمنالممتدالمستقيمالشارعفىيتجلىالذي

غربا.الجابيةبابإلىشرقا

القديم،فيوالسلاطينالحكاممقرأو،القلعةوتحتل

إلىتحؤلتوقد،القديمةالمدينةمنالغربيةالشماليةالزاوية

حالياتعملالتيالاثارمديريةمؤخراشغلتهاأنإلىسجن

الدينصلاحتمثالاقيموقدمعالمهاوإبرازترميمهافي

.الغريبابهاأمامالايوبي

العبادةودورالمساجدبناءفييدخلالحجركانوإذا

جميعهاالسكندورفإن،والخاناتوالأضرحةالأخرى

يشكلالذيوالخشب(المجففالطوب)أيبالطينمبنية

للحرائقعرضةالمدينةجعلمماالجدرانوهيكلالسقوف

الجامععلىأتىالحريقإنحتىتاريخهافيعديدةمرات

الزمن،منقرنقبلأيأم398أهـ،131عامالأموي

رمىعندماأم259هـ،أ434عامحريقولامعيما

بالمدافع.القديمةالمدينةمنالغربيةالأحياءالفرنسيون

بناؤهأعيدوقد،الحريقةحىاسميحملالقسمهذأومازال

تعملهذاومعسكنيا.وليعه!تجارياحئاليكونبعدفيما

النموذجيةالمنازلمنعددصيانةعلىدمشقبلدية

أكثرتتداعىحينفي،التراثمنكجزءعليهاوالمحافظة

العصريالطرازحعسببناؤهايعادكىتدريجياالمنازل

ونجد.اثنينمنلأكثرالطوابقبتعددالسماحدونولكن

حيمثلالخارجيةالأحياءفيأيضاالتقليديالطنيالبيت

والتيقا!سيونجبلأعلىفيالتىالأحياءأوالجنوبيالميدان

فىالإسمنتدخولمعولكن.الماضىالقرنلأواخرتعود

الأوروبيالنمطمنالحديثالمسكنظهروالتشييدالبناء

العربيالبيتوخسرعمرانيتنظيمذلكصاحبكما

.مزاياهكلالداخليةالمساحةذوالتقليدي

!اا!ا!،منالعدبتنتصحبدمشقمدينةوسط

تخطيطتمقدكمااهسماكن،أزمةمنللحدالسكميةوالشققللمكات!

المتفاقمة.الأرمةهذهلحلحديتةمدن

الأوروبيةالمدنعنيميزهاشيءفلاالحديثةاللأحياءأما

المساجد.ماذنارتفاعإلا

التاريخيةالأصولتحديدمحاولةالمتعذرمن.السكان

تجاريةطرقملتقىعلىالواقعةدمشقلسكانوالعرقية

تاريخىاستعراضدونالجهاتسائرمنقادمةوهجرات

حربااجتاحتهاأوسلماالشامبلادعلىوفدتالتىللأم

فىوالاراميينكالاموريينالميلاد،قبلالثالثالألفمنذ

عاصمتهمدمشقكانتوالذينالميلادقبلالثانيالألف

أسماءيحملوقراهاالمنطقةبلدانمنالعديدأصبححتى

غزاهاكما،الانحتىلغتهمتتكلمولاتزالارامية

الفتحومع.الروموالبيزنطيونالرومانوحكمهاالاشوريون

اللغاتسائرعلىالعربيةاللغةهيمنتالإسلامي

أربعةاستمرالعثمانىالحكمأنومع.السابقةواللهجات

لغةالعربيةوظلتإطلاقاتتغلبلمالتركيةأنإلاقرون

وفدواالذينللأقوامتعريبحدثإنهبل.الأولىالإسلام

وشرأكسةوالتركمانكالأكراد،الدينصلاحعهدفى
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الأتراكالعثمانيينإثرفيوفدكما.والأرمنالمماليك

فيعليهاوتدفق،والألبان)البوسنة(البشناقمنجماعات

والقفقاسكريتمسلموالميلاديعشرالتالممعالقرن

وفد،الأولىالعالميةالحربوخلال.وغيرهموالأذريون

الذينالطلبةمنأعدادتزوجمثلماالأناضولمنالأرمن

وروسياتوإنجليزياتفرنسياتمنالخارجفيدرلمموا

.الأجنبياتمنوغيرهن

،%4والأكراد،السكانمن%9ءالعربيمثلوهكذا

يعرفونتقريباالجميعكانوإن%،أالأخرىوالأعراق

هذهكلأنصهاردمشقتمثلبحيث،وقراءةكتابةالعربية

السمحةالإسلاميةوالعقيدةالعروبةتضمبوتقةفيالأقوام

وهناك.المتعددةبمذاهبهاالسكانمن%39يعتنقهاالتي

كالأرثوذكسمتعددةنصرانيةوطوائفمذاهب

فياليهودمنالكثيرنزحوقد،والبروتستانتوالكاثوليك

.للخارجبالسفرلهمالسماحبعدالأخيرةالاونة

والأحياءالحديثةالغربيةالاحياءبينالتمييزويمكن

النمطلحسابتدريجياتنكممقالتي-التقليديةالعتيقة

أكثرشوارععلىوالمطلالطوابقالمتعددبالبناء-الحديث

القديمةالمدينةفيالقديمالنمطوينحصر.واستقامةعرضا

قاسيونسفوحوعلىحورانباتجاهالجنوبوفي،المسورة

فيأم049عاممنذالجديدةالأحياءوتوسعت.المرتفعة

المزةمثلوذلكالغوطةحسابعلىالمدينةأطرافسائر

القصاعحيوامتدادالجنوبفيوالخيمالغربيالجنوبفي

.الغربفيالمالكيوحيالشرقيالشمالفيالنصراني

العمرانيالزحفبعسببتدريجياالغوطةرقعةوتتقلص

الشديد.

رمانةأبيكحيالراقيةالسكنيةالمناطقبعضوتتميز

الداراتمنبهلابأسعدذانجدحيثوالمزةوالمالكي

وبين،والقنصلياتالسفاراتأكثرتقعوحيث)الفيلات(

المعيشةمستوىأنغير.الطوابقالمتعددةالأخرىالمناطق

وصعوبةالبناءأرا!يوغلاءالمواصلاتوصعوبةالعام

أحياءبقياملاتسمحعوائقتؤلفالبلديةالخدماتتأمين

ونتيجةاثفيئ،أوواحدطابقمنمستقلةمساكنذات

الكثافةولاتزيدأفقيا.تمتدمماأكثررأسياالمدينةتمتدلذلك

العربيةالأحياءفينسمة)00.5المربكللىمترالكيلوفى

الحديثةالأحياءفي04!...إلىترتفعنجدهابينماالفقيرة

الطوابق.المتعددة

ففضلا،وعريقةمرموقةوعلميةثقافيةوظيفةولدمشق

الحركةبدأتعديدةقرونمنالموروثةالدينيةالمدارسعن

الطبمدرسةبإنشاءام109عامفيهاالعصريةالعلمية

لغةوكانتوالصيدلةالبشريالطبكليةتضمكانتالتي

.للحقوقمدرسةافتتحتأم311وعام.التركيةالتدريس

افتتاحتمالأولىأمحالميةاالحربخلالمؤقتإغلاقوبعد

سنةفيهوتخرجأم919عاموالحقوقالطبمعهد

الجامعةتأسعستام239وعامطبيبا.1()9أم259

والمجمعالطبومعهدالحقوقمعهدتضموكانتالسورية

ألاثار.ودارالعربي

معهدتشملالسوريةالجامعةأصبحتأم469وعام

العاليوالمعهدالعلوموكليةالادابوكليةوالحقوقالطب

ومعهدالشريعةوكليةحلبفيللهندسةوكليةللمعل!ين

عامدمشقجامعةاسمهاوأصبح،التجاريةالعلوم

الأسنانطبكليةإليهااضيفتأم959وعام.أم89ء

الزراعةكليةام079عامأنشئتمثلما،التربيةوكلية

الهندسةوكليةالجميلةالفنونوكليةالصيدلةوكلية

أضيفتكما،الإداريةللعلومالعاليوالمعهدالثلاثةبفروعها

القلبجراحةومركزالنساءوأمراضللتوليددارإليها

حاليادمشقجامعةطلابعددويقارب.المفتوح

ذاتهالعامفيالمتخرجينعددوكان،طالب08).00

عامالجامعةطلابعدديتجاوزيكنلمبينما.452،6

اللغةمجمعدمشقوتضمطالبا.)1728(أم059

فروعشتىفيالعلماءكبارمنأعضاؤهيتاكفالذيالعربية

الشقيقة،العربيةالأقطارمنعلماءيضمكما،التخصص

الأجنبية.البلادمنآخرينوعلماء

بين%02وتقاربمرتفعةالآمييننسبةتظلذلكومع

منام(849)عامسنوأتعشرعلىأعمارهمتزيدالذين

.والإناثالذكور

فيالاقتصاديةالأنشطةطليعةفىالبناءصناعةوتعد

سنويا.%يبللا،3الذيالسكانلتزايدتلبيةوذلكالبلاد

مساحةمع005منأكثرسنوياالبناءرخصيبلكلدد

2.أم05).00علىتزيدطابقية

مشكلاتدمشقإلىالكثيفةالهجرةسببتوقد

والسكنالبطالةفيتتمثلمتفاقمةكثيرةأجتماعية

ومع.والاتصالاتوالمياهوالكهرباءالعامةوالمواصلات

تشكللاتزالفدمشقجذانشطةالثقافيةالحياةفإن،ذلك

تعددفيذلكويتمثل،العربىالفكريالإشعاعمراكزأحد

عليهاتشرفالتىوتلكوالرسميةالثقافيةالأندية

الذيالعربيالثقافيالمركزرأسهاوعلى،الخاصةالجمعيات

التشكيليينالفنانينلكبارومعارضعامةمحاضراتينظم

ايإذاعةفيالثقافيةالندواتعنفضلاوالأجانبالسوريين

فيهاتعالجرفيعمستوىمنغالباتكونوالتيوالتلفاز

اساتذةفيهاويشترك،والاجتماعيةالتاريخيةالقضايا

ساعتينمدةالإذاعةتبثكما.الختصينوكبارالجامعة

التركيةمنلكللمماعةونصفوالفرنسيةالإنجليزيةباللغتين

والعبرية.والألمانيةوالروسية
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والمكتبةالأسدمكتبةمثلجدآغنيةمكتباتوبدمشق

المعهدومكتبةالثقافيوالمركزدمشقجامعةومكتبةالظاهرية

يعتبرالذيالمتحفومكتبة،العربيةللدراساتالفرنسى

الذهبيةالحليعداالعصورلختلفتعودأثريةلكنوزمستودعا

و!اك.وم!اريأوغاريتومكتشفاتالإسلاميةوالدنانير

الشعبية.التقاليديضم11خانقصرفيآخرمتحف

سوقوأهمهاالمسقوفةبأسواقهاالقديمةدمشقوتشتهر

تكونحيثالحريروسسوقباشامدحتوسوقالحميدية

حينفىاضقليديةاالوطنيةالصساعيةللمنتجاتالصدارة

المألوفةالتجارةفروعك!!فىالحدشةالمدينةأسواقتختص

.الكبرىالعالممدنفى

سنوياعليهايفدإذدمشقفىاقتصاديدوروللسياحة

000.025وعربىمليونونصفمليونمنأكثر

المدنأمجوليانالرومافطاللإمبراطوريدعوهاوكان.أجنبي

تاريخترويالتىالماضيآثاروتضم،الشرقدرةألي

ولاسيماالمجيدةالإسلاميةوالحقبةوالبيزنطينالرومان

الإسلاميةالفتوحملحمةيرويالذيأميةبنيجامع

وقصراالعضمأقصرالزواريقصد!صما.الدينصلاحوأمجاد

شرقىباباشواريقصدكذأ!ك.الشرقىوالبازارالدحداح

تحويالتىوبصرىويبرود،معلولا،مثلالاراميةوالقرى

لامارتينالفرنسيمأصشاعراكتبوقد.بحيرىالراهبدير

أقتربأنا"هاالميلاديعشرالتاسعالقرنفىزارهاعندما

أثارأنسبقأفقوأروعاغربفيبصمريويغوصمنها

"لم.إنساندهشة

منالمدينةعلىالمطلالجمهوريالقصردمشقتحوي

والرؤساء،الملوكلاستقبالالمعدالضيافةوقصر،الغرب

أمكنة،عدةفيالمتناثرةالوزاراتوكل،الشعبومجلص

الأمهيئةومكاتب،المعتمدةوالأجنبيةالعربيةوالسفارات

أحياءمنحييخلوولايكاد.العربيةوالجامعة،المتحدة

مقدمتهاوفى،الخمسالصلواتفيهتقامجامعمنالمدينة

عنفضلأالقديمةالمديسةقلبيحتلالذيالأمويالجامع

رسلانالشيخوجامعالسنانيةمسجدمثلأثريةمساجد

الحديثةالمساجدأشهرومن.وجامحراحالحنابلةومسجد

.المزةحىفيالأكرممطالجامعوأجملها

إلىبالإضافةدمشقلأهاليمتنزهابرمتهاالغوطةوتعتبر

المدينةفيالبلديةنظمتذلكو!.بردىواديحدائق

حديقةمثلللأطفالملاعبمعفسيحةحدائقالحديثة

وحديقةتشرينوحديقةالجاحظوحديقةالسبكي

فىالمتميزةمكانتهاوللرياضةالتجهيز.وحديقةالعائلات

تشرينملعبمثلالقدملكرةملاعبعدةفهناك،دمشق

مختلفعلىللتدريبرياضيةأنديةتضمكماوالعباسيين

الرياضة.صنوف

بدمشق:الصناعيللنشاطفرعانهناكالاقتصاد.

والأوانيالسيوفكصناعةالمتوارثالقديمالتقليديالفرع

وصناعةاليدويوالنسيجالخشبعلىوالحفرالنحامسية

فلها،الحديثةالصناعةالثانيوالفرع.والفضةالذهب

ضاحيةفيالسياراتتصليحكورش،الخاصةأحياؤها

الثقيلةوالصناعات،والنسيجالغزلومصانعالقدم

كالدباغةالملوثةوالصناعةالشرقيالشمالفيكالإسصت

صناعةوكذلك،السكنيةالأحياءعنبعيداالشرقفي

الثلاجاتوصناعةوالفواكهالخضراواتوتعليبالزجاج

المنزلية.والأفراناكسالاتوا

الأحياءباستثناءالأحياءسائرفيالتجزئةتجارةتششرو

وينشط.المركزيةالأسواقبعضنجدحيث،الراقيةالسكنية

الذيالعامالقطاعجانبإلىالخاصالتجاريالقطاع

غيرمؤخرا.الاقتصاديالانفتاحنتيجةتدريجيادورهشفماءل

بسببمزمنبشكلعاجزايظلالخارجيةالتجارةميزانأن

ويشكل،والأدويةوالسياراتالغذائيةالمواداستيرادتضاعص

التجاريللتبادلفرصةبالمدينةالسنويالدوفيالمعرض

الموسم.فيزائرمليون5.1منأكثريؤمهإذالدولي

الخدماتسائرعلىالعامالقطاعمؤسسماتوتشرف

والهاتفالنقلووسائلوالمياهوالإضاءةكالنظافةالعامة

فيموزعةفرعيةمكاتببضعةيضمالذيوالبريدوالبرق

ضغطولولاالبريد.صناديقمنالكثيرمعالمدينةأطراف

الأمورلكانتالعاصمةنحوالهجرةوتيارالسكانيالتكاثر

.الانعليههيكاكثيراأفضل

البنكلإشرافالتجاريةالمصارفكلوتخضع

الزراعيكالمصرفالثانويةالمصارفوكذلك،المركزى

المشاريعبعضجزئيايمولالذيالعقاريوالمصرف

عاممنذأجنبيمصرفولايوجدالبلاد،فيالعمرانية

الصيرفة.أعمالعاتقهاعلىالمصارفتأخذكماام659

منفنادقثلاثةبدمشقأنشئت،للسياحةوتشجيعا

،الشاموفندقوالشيراتونالميريديانوهي،الأولىالدرجة

المستوياتمنالفنادقمنعشراتبضمعإلىبالإضافة

وحولقربأي،المدينةوسطفيتقريباكلهاوتقعالمتباينة

منمقربةعلىالموجودةالراحةوسائلعداالمرجةساحة

والمتوسطة.الراقيةالمطاعم

المتحفبزيارةيقومونالأجانبالسياحوأكثر

جماعية.منتظمةرحلاتضمنوياتونالأثريةوالأماكن

وأللاصطاففيأتونالعربيةالبلادأبناءمنالضيوفأما

تجارية.لغايات

حلبمثلالكبرىالسوريةالمدنبينالانتقالويتم

وأبالقطارأوبالطائرةواللاذقيةوالقامشليالزورودير

،الصغيرةالسياحيةبالسياراتأوالمكيفةالحدشةبالحافلات
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الصغيرةبالحافلاتفيتمالمدنفيالداخليالنقلأما

.الأجرةوسيارات

الفتعحتىأسوارهاضمندمشقظلت.تاريخيةنبذة

المتباعدةوالزواياوالأضرحةالمدأرسبعضباستثناء،العثمانى

إطارضمنالتجارةنموأنغير.قاسيونجبلسفحعلى

بتوسعالمدينةمظهرعلىانعكحرالواسمعالعثمانيةالدولة

جنوبىامتدادشكلعلىالسنانيةحيمنانطلاقاالأسوا!تى

الحبوبوتجارالقوأفلبأربابالمأهولةالضاحيةطولعلى

الخيلسوقتلاشىوقد.الميدانحىتدعىأصبحتوالتي

كما.المذكورةالأسواقعنالدفاعيةالوظيفةلفقدان

معالامتيازاتمعاهدةتوقيعإثرعلىأكثرالتجارةازدهرت

بمصنوعاتها.البلادغزتالتيالأوروبيةالدولأكثرفرنسا،

والشرقالهندمنتجاتمنالشرقيةالبضائعراجتكما

صيدا.نحوولاسيماالساحلموانئنحومتجهةالأقصى

دمشقسكانأنركلوسأليزيهالفرنسيالباحثويذكر

منهم،نسمةا06لأ...نحوام884عامكانوا

00/6و.،نصراني00172و.،مسلمون000.921

شتى.مذاهبمن.008و.،يهودي

طرازذاتأحياءظهرتالعشرينالقرنمطلعوفي

الصالحيةحىفيالشارععلىنوافذبيوتهاتحويأوروبي

وبعد.ثلاثةونادراطابقينذاتوهيالمهاجرينحىوحتى

خاصبشكلتتوسعالمدينةبدأت،الأولىالعالميةالحرب

خطوطظهورذلكعلىوساعدوغربا،وجنوباشمالأ

مثلالقرىبعضتبتلعالمدينةوبدأت)الترام(القطار

باستخدامتماماعصرئاالبناءطرازوأصبحوالمزةالصالحية

الطوابق.وتعددالإسمنت

إثرعلىكانالمدهمقالعمرانيالتولممعولكن

الصحيةالرعايةمجالفىكبيرتقدمأعقبهالذيالاستقلال

وازدياد،الحيويةكالمضاداتالناجعةالأدويةظهوربعد

نسبةوانخفاض،النقيةالجاريةالمياهوتوافرالأطباء،عدد

بسببالمدينةنحووالهجرة،الربعإلىالأطفالوفيات

ولايزال.العاملةللأيديبحاجةكانتالتيالتصنيعحركة

توقف.دونالانحتىأشدهعلىالعمرانيالتوسعهذا

لاستغلالالصحيمشاربالصرفام299عاموبدأت

للأزمةمنظورحلالأفقفيولايبدووتنقيتها.المجاريمياه

تزيدمسافةمنالفراتمياهبمدإلآالسكنوأزمةالعمرانية

ماجمع،الجوفيةالمياهنسبةانخفاضبعدكم025على

تضمالعاصمةأصبحتإذطائلةأموالمنذلكيحتاجه

لاالرسميةاللإحصاءاتكانتوإنالبلادسكانثلث

انظر:.المدنيةالأحوالسجلاتفىالمقيدينسوىتذكر

الإسلامية.الفتوح،الأمويالجامع

قاريخع.،سورلا،سوريا:أيضانظرا

الدمشقى.عطيةابنانظر:.عطيةابنالدمشقى،

ناصرابنان!ر:.الدينئاصرابن،الدمشقي

الدمشقى.الدين

الدمشقي.زرعةأبوانظر:.زرعةأبو،الدمشقي

مسعودأبوانظر:.مسعودأبو،الدمشقي

الدمشقى.

-0821هـ،467-76)9القونوي،الدمشقي

الدمشقيالعزيزعبدبنأحمدبنمحمدأم(.363

نحوي،محدثمفسر،أصوليحنفيفقيه.القونوي

ولد.الربوةبابنويعرف.الدينبناصريلقب.لغوي

بنإبراهيمالدينرضىالشيخعلىالهدايةقرأ.بدمشق

الجامعوقرأبالإفتاء،وأجازهبالنطفي،المعروفسليمان

،القاهرةقدم.الحنفيعليالدينصدرالعلامةعلىالكبير

سافرثم.العلمطلبةمنكثيربهاعليهتتلمذمدةبهاوأقام

درس.الشامإلىعادثم.الحجفريضةلأداءمكةإلى

الأسرارقدسمنها:مصنفاتعدةله.المقدسيةبالمدرسة

المنارعلىشرحوله،الفقهأصولفيالمناراختصارفي

السراجية.الفرائضشرحفيالمكيةالمواهبولهأيضا،

.بالشامتوفي

فىتنموالتيالطويلةالأعشابمننوعألوبد!مع

وأالخرزاتشكلإلىالاسميشير.الاستوائيةالمناطق

علىتحتويالتيالنباتاتعلىللأنظاراللافتةالدمعقطرات

وثيقةصلةذاأيوبدمعنباتيعتبر.الناضجةالبذور

اليابانيونويستخدمه.لحبوبهاسيافيالناسويزرعه،بالذرة

.الشايلصنع

بلادفيتدمغ،رسميةعلامةالمصوعئهاتدمغة

والبلاتينوالفضة،الذهبمنالمصنوعةالأشياءعلىعديدة

نأعلىالأشياءهذهصانعىالقانونويجبرعيارها.لإثبات

هذهترسل.الثمينةالمعادنمنمعينةمواصفاتيستعملوا

المسؤولونويدمغلفحصها.التحليلمختبرإلىالمصوغات

:المصوغاتهذهعلىالعلاماتمنأنواعثلاثةالختبرهذافي

هذهوتشكل.التاريخوعلامة،المكتبعلامةالمعيار،

البلادبعضوفي.المصوغاتدمغةبعضهامعالعلامات

أما.المطلوبةالمواصفاتتطابقلاالتيالمصوغاتتسحب

.المصوغاتدمغةتحملأنفيجب،المستوردةالأشياء

فىام009عامقبلصنعتالتيالمصوغاتلكن

علىنفسهالحكمويسري،دمغةإلىتحتاجلابريطانيا،
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وفلندا،والدنماركالنمسا،فيالمدموغةالمصوغات

وسويسرا.والسويد،،والبرتغالوالنروبما

منالمصنوعةالأشياءأكثرعلىالدمغقانونينطق

علىالدمغةتوضعأنويمكن.والبلاتين،والفضة،الذهب

يحاولولكن.واضحةالدمغةكانتمامتى،مكانأي

المصوغة.شكليشوهواألاالمسؤولون

المعدنأنالمعيارعلامةتوضحالمعيار.علامة

النقاوةيطابقوأنه،فحصهتمقد،المصوغةفيالمستعمل

.المقررة

علاماتالمصوغاتلفحصالبريطانيالمكتبيضع

هي:للنقاوةمعاييرلأربعةطبقا،الذهبيةالمصوغاتعلى

الأرقام!ذهوتوضح375.-6.619-075-585

العلامةوتوضع.ألفأصلمنالمصوغةفيالذهبنسبة

المصوغة.معدنفيالذهبلنسبةطبقاالمصوغةعلى

18وقيرأطا22بشكلأم759توضح!بلالنسبةوكانت

قراريط.و!قيراطا،41وقيراطا

الذهبيةالمصوغاتعلىعلاماتهدبلنمكتبيختم

القراريط،نسبةالمكتبهذاويستخدم.جانبيبشكل

أضسباإلىبالإضافةقيراطا02نسبةأيضاويستعمل

بريطانيا.فيالمستعملةالأخرى

اسذياالمركزعلىالعلاماتهذهتدل.المكتبعلامة

دمغةتسمىأنالعلامةا!ذهويم!ش.والختم،بالتحليلقام

إرسالالمصوغاتلصانعييمكنكما.المصوغات

ويمكن.القريبةالمراكزمن،يريدونهمركزد!يمصوغاتهم

مركزويستعمل.المصوغاتعلىالمكتبعلامةرؤية

بينما،المستوردةالمصوغاتعلىمثلثشكلبرمنجهام

الاا،الإنجليزيالحرفيشبهشكلادبلنمركزيستعمل

ويستعملأندرو،القديسصليبأدنبرهمركزويستعمل

شفيلدمركزأماالأسد،لبرجالفلكىالشكللندنمركز

.الميزانبرص!علامةفيستعمل

الدمغ.تاريخالعلاماتهذهتوضح.التاريخعلامة

لانها،السنويالحرفبريطانيافيالعلاماتهذهتصمى

دفيلقانونفطبقالاخر.عاممنيتغيرحرفشكلتأخذ

المستعملالحرفيتغير،أم739عامالصادرالمصوغات

منابتداءبريطانيا،فيالدمغمراكزبدأت.عامكلأول

الحروفوتتبع.الحرفنفساستعمالأم،759عام

الحروفهذهمنسلسلةكلوتسمى.الإنجليزيةالألفبائية

.الحروفكتابةفىمعيننمطدورةولكل.دورةالمستعملة

الكبيرالرومانيالشكلالحروفتتبعقد،المثالسبيلفعلى

شكلفيهاالحرفيأخذدورةتتبعهاوقد،معينةدورةفي

.الصغيرةالمائلةالحروف

المصوغاتعلىالكفيلعلامةتدمغ.الكفيلعلامة

علىالكفيلعلامةوتدل،التحليللمراكزترسلأنقبل

أواخرومنذ.صئالمصوغةطلبمنعلىأو،الصانع

الميلاديين،عشرالسالغالقرنوحتىعشر،الرابعالقرن

العلاماتهذهوتتخذ.الخاصةعلاماتهمللصناجكان

أجبرالقانونولكن.نجمةأوتاج،كشكلرمزياشسكلا

الحرفينمنيستعملونهاالتيالعلامةتتألفأنعلىالصشاع

لاسمفاوكوللاسمكوالصانععائلةاسممنالأولين

الصانععلىوأصبح،أم973عامالقانونوتغير.فارن

.بيتمانوليملاسم?لملموبملال!ظاسممهمنحرفينوضع

فرنسا،فيالمصوغاتدمغعمليةبدأت.تاريخيةنبذة

إنجلترا،فيأما.الميلاديعشرالثالثالقرنأواخرفي

دمغلندنصاغةبدأعندماام،003عامفبدأت

مركزعلامةوهى.الأرقطالنمررأسبعلامةمصوغاتهم

عليهحصلواترخيصأعطاهموقد.نقابتهمأو،صاعتهم

الذهبيةودمإلمصوغاتتحليلفيالحقأم،327عام

الثمين.المعدنمنمعينةكمياتعلىتحتويالتيوالفضية

.ام363عامإنجلترافيمرةلأولالصانععلامةالمشعملت

وفي.أم478عاممرةأولفاستعملتالتاريخعلامةأما

رافعاأسداويمثليمشيالذيالأسدعلامةاستعملتلندن

.أم544عامبعدالفضةعلىللمعيارعلامةاليمنىيده

ابتداءالعلامةهذهالأخرىالإنجليزيةالمراكزاستعملتوقد

.ام971عاممن

دمفريزإقديميقع.إقليم،جالويودمدرير

الشرقمنويحده،أسكتلنداجنوبيأقصىفيوجالوي

مدينة.الأيرلنديالبحروالغربالجسوبومنإنجلترا،

أنانإلىبالإضافةالمدنوأكبرالإدأريةالعاصمةهيدمفريز

سكانهوعدد2كم06237الإقليممساحة.ولوكربي

.محافظات4منويتكوننسمة640471

كرةمثلالختلفةالرياضةأنواعفيالترفيهوسائلتتمثل

المناظرإلىإضافةوالقواربوالرجبيوالجول!القدم

التاريخية.المبانيوبعضاطيعيةا

هضبةمنوالشرقيالشماليالجزءيتكون.السطح

أما.م084لهاارتفاعأقصىويبلغ،المروجتغ!يهاعالية

الأنهارالهضبةمنوتنبع.منخفضةفهيالساحليةالمنطقة

خليجعنحوجنوباوتجري،وإسكوأناننيثمثلالرئيسية

.فيرثسولوي

حيثأسكتلندا،مناعتدالاأكثرالإقليممناخ.المناخ

حرارةمتولمسطيبلغمعتدلأ.والشتاءبارداالصيفيكون

الشمالفيم813والغربيالجنوبفيم515الصيف

الجنوبفيم4إلىالحرارةتصلالشتاءوفي.الشرقي
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.الميهلاديعثراطمل!القرنإلىتاريخهيعودجسرفوقهيمتدالدينيثنصضفافعلىوتقع.وجالويدمفريزإقليموسطتاريحيةمدينةدممريز

الأمطارمتوسطويبلغ.الشرقيالشمالفيم.روهالغربي

ويرتم،الغربيالجنوبيالساحلعلىملم007السنوي

الشمالية.المرو!فيملم1)055إلى

حيث،الإقليماقتصادعلىالزراعةتسيطرالاقتصاد.

الأغنامالمزارعونويربى،الألبانلإنتاجالعلفيزرع

انتشارعلىالكثيرةوالأمطارالتربةوتساعدوالابقار.

النشاطويتمثلالصنوبر.أشجارفيهاتسودالتيالغابات

وأنان.دمفريزفيالمنسوجاتفيالصناعي

حيثالاقتصادبمانتعاشعلىالمواصلاتشبكةتساعد

وإنجلترا،الشمالفيبأسكتلنداالإقليمالبريةالطرقتربط

ودمفريزأنانمدنفتربطالحديديةالسككأما.الجنوبفي

.وأدنبرةجلاسجوبميناء

تاريخ.،أسكتلندا:أيضانظرا

خيط،بأييحاكأنيمكنلامعقوينسيجالدصى

جانبىعلىالمحاكالمسطحتصميمهخلالمنذلكويتضح

صئبالصين،نسئحريريالأصلفيوالدمقس،النسيج

بسوريا.دمشقطريقعنأوروباإلىالتجارجلبهثم

نسيجمنالدمقسالقماشسطحتصميميتكونقد

بالمساحة(طويلةمزأبرة)خيوطتشييفوخيوطالساتان

تتكونوقد.تقاطعيةبخيوط)الحشو(اللحمةالمملوءة

خيوطمنناعمةوخيوطالساتاننسيجمنالقماشخلفية

المفردالدمقسالقماشسطحويتكون)الطودية(.السداة

المزدوجالدمقسالقمالقأماالبناء،رباعيةناعمةخيوطمن

علىالدمقسلمعانويتوقفالبناء.سباعيةناعمةخيوطفله

واتساقه.النسيجوتقاربالناعمةالخيوططول

علىعادةتحتويطافحةحمراءجلديةبثهرةادمل

العدباسميعرفماشميوعاالدماملمسبباتوأكثرصديد.

الشباببينينتشرجلدياضطرابوهو(،الشباب)حب

المراهقة.سنفي

تظهرالأنواعمختلفةبثورمنالشبابحبويتكون

التغيراتوتسببهوالظهر،الصدر،وأعلىالوجهعلى

الغددمعينهورمونيهيج.المراهقةسنواتفيالهورمونية

الزيت،أوالدهنمنكثيراوتنتجنموها،فيزيد،الدهنية

الجلدسطحعلىالدهنيةالغددفتحاتأيالمسامتسد

فتكون،الانسداداتهذهتحتالدهنويتراكم.بسهولة

وأالرأسالسوداءالبثورتسمىبثرةالمسدودةالمسام

وهىالعد،عصيةمنالدماملوتنتجالرأسالبيضاءالبثور

الدهنمنفتكونالمتراكمالزيتفيبقوةتنموجرثومة

والصديد.الحمرةتسببمهيجةمواد

،وحدهالوجهعلىعادةالمتوسطالشبابحبويؤثر

استخداممع،بانتظامالمتأثرةالمناطقبغسلعلاجهويمكن

حبأما.البنزويلأكسيدفوقمثليدويا،تحضرأدوية

تعصرألاوينبغى،طبيبيعالجهأنبدفلاالحادالشباب

.الغائرةالندبيسببقدعصرهالأن،الدمامل
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العدوىأنواعللدماملالأخرىالمسبباتوتشمل

خلافوعلى.العقديةوالبكتيريا،العنقوديةبالبكتيريا

العدوىهذهفإن،كثيرةبثورتوجدحيث،الشبابحب

خراص!.إلىالدملهذايتطوروقدواحدبدملعادةتبدأ

بالمضاداتالعدوىمنالأنواعهذهيعالجونوالأطباء

الحيوية.

وجوههم،فيمجعدشعرلهماالذينالزنوجمنوكثير

أوراموتحدث.يحلقونعندمالديهمالدماملنمويزيد

الملتويةالخشنةالسوالفأواللحيةشمعرلأنهذهالحلاقة

اللحيةوإطلاق.الحلاقةعقبالجلدداخلالنموإلىيميل

فىالإسلامحكمإحدىتتجلىوهنا.الحالةهذهفييريح

اللحية.إعفاءعلىالحث

.الشبابحب:أيضاانظر

تديهالتىالأنعسجةأوالجددفيمؤدمالتهابالدملة

وهو.الحرارةدرجةفيأرتفاعيصحبهورموالدملة.مباشرة

البثور.منعنقوداويشبهاللونوقاتماللمسعندموحع

الجلدخلالمنعادةوتنفذالقفا،فيغالباالدماملوتنشا

الصديد.وتفرزبقع،عدةفى

البكتيريايسمىالبكتيريامننوعبسببالدملةتنتج

فيجرحأوالشعرفتحاتخلالالبكتيرياوتنفذ.العقدية

وتكثر.الداخليةالأنعسجةإلىوتنتقلتتكاثرثمالجلد،

سوءمنيعانونالذينأوالسنكبارلدىبالدملةالإصابة

وأالسكريداءمرضىأيفئابالدماملويصاب.التغذية

مزمنة.أخرىبأمراضالمصابون

خلالينتشرقدالالتهابلأنخطورةالدماملتشكل

منبدولا.الجسممنالأخرىالأجزاءإلىالدممجرى

الدماملمنالكثيرشفاءويمكنلعلاجها.الطبي!مراجعة

الحيوية.بالمضادات

.الخراجبمالبثرة:أيضاانظر

بغسلتقوم،الدمعيةالغددتخرجهاإفرازاتالدموع

القويةالخارجيةالطبقةهيوالقرنية.دائمةبصورةالقرنية

منتنقيتهاعلىيساعدالمستمرالغسيلوهذا،العينمن

منعليهايحافظكماوالشعر،كالغبارالخارجيةالشوائب

خلفتوجد.العمىإلىيقودأنيمكنالذيالجفاف

عين،كلفوقواحدة،الدموعغددمنغدتانالجفن

متعددةصغيرةقنواتخلالمنسائليهمايصبانوهما

فيهايطرفمرةكلوفي.الجفنمنالأسفلالجزءفي

يشعروعندماالغدد.منقليلاسائلايمتص،الجفن

،الجارفالغضبأوالحزنمث!المشاعر،ببعضالإنسان

إلىوتعصرهالدموعسائلالدموعغددتشدأنيمكن

عين،كرةكلفوقمحهاواحدةوتقعالدمعيةالغددمنتحرجالدموع

بالكيسالمتصلةالدمعيةالقناةفيوتصبالعيربغسلا!دموعاوتقوم

الألف.إلىالممراتأحدعبرتخرحهناكرمن،الدمعى

الإنسانيضحكعندماالشيءنفسويحدث.الخارج

.يفرحأوالقل!من

منتفيضفإنهاال!نكرةعبرالدموعتمرأنبعد

منلكلالداخليالركنفيتفتحاندمعيتينقساتينخلال

القناةإلىثمدمعيكيسإلىالقناتانهاتانوتقود.العينين

الداخلىالانفامتدادعلىالقناةهذهوتجري.الأنفية

هذهخلالمنتتدفقالتيوالدموعفيها.تفتحوأخيرا

ويحتوي.الإنسانيبكىعندمايسيلالأنفتجعلالفتحة

موادعلى-ملحيمحلولالغالبفيوهو-الدمعيالسائل

ضدمناعةالعينتعطيبروتيناتوعلىالبكتيريا،تحارب

.العدوى

وبرغم.قويةشمحاسةدهالكلابمننوعالدموم

خاصولعلهوليسوحشيا،ليص!الدمومفإن،تسميته

بتربيتهقاموقد،قرونعدةمنذالنوعهذاوعرف.بالدم

بلجيكا.فيهبرتسانتديررهبانأصلا

رائحةكشفمنيمكنهحساسأنفالكلبولهذا

تلتصقالتىالجسمورائحة،الأرضعلىالقدم

يتئالأثرأنالمدربللدمومعادةويمكن.بالشجيرات

بعضتقتفىأنويمكن.ساعاتعدةعليهمضتالذي

المطربفعليتغيرلمإذا،ذلكمنالأقدمالأثرالكلابهذه

.أخرىبرائحةيختلطأو

طبيعي،غطاءولهكجم05-04منالدموميزن

مصفر،أسمرأووأسمر،أحمرأووأسمر،أسودلونه

ووجه،متدليةطويلةوأذن،مستديرةعاليةوجمجمة

متجعد.

الكلب.:أيضاانظر
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واحدةزهرةللدموية

.ساقكلعلى

وتسمى.الشماليةأمريكافيتنبتربيعيةزهرةالدمويلأ

الكلية،وتشبهأوراقهاششكلالأحمر.البقو!أحيانا

ولكل.الأرضخارجمنمباشرةوتنبت.بعمقوتتفصص

خفيف.ورديلونذاتأوبيضاءواحدةزهرةساق

داكن.أحمربرتقالينسغعلىالنباتكلويحتوي

علىتعملإذ،الطبفيالدمويةاستخدمتوقد

مادةوهي،الئئيكحمضعلىوتحتويالخلايا.انكماش

الأمريكيونالهنوداستخدموقدالجلود.دباغةفيتستعمل

.الحربوقتطلاءعصيرها

فييتحكماصطاعيةمجسماتالمثحرولاد!

عصي.أوأسلاكأوبخيوطأوبيدهإماشخص،حركاتها

منشيئاأونباتاأوحيواناأوشخصاالدميةتمثلوقد

تعرفمسرحياتفيأدواراالدمىهذهوتتقمصالأشياء.

يقومالذيالشخصويسمى.العرائسعروصباسم

الدمى.محركالدمىبتحريك

الرخيصةالموادمندمىالأطفالمنكثيريصنع

وأالفارغةالألبانكعلبأشياءمنأو،والخشبكالقماش

ثمالعرائسعروضبتأليفكذلكويقومون.الباليةالخرق

تغييرمعأصواتهمتغييرعلىويعملونيحركونها،

كتبرفأومنضمدةاستخدامويمكن.الشخصيات

الدمىمحركيعملأنيمكنكما.العرائسلعرضكمنصة

منالسفلىالجزءبعرضيشده،شرشفأوغطاءوراءمن

الدمىغيرالمشاهدونيرىفلاخلفهويتوارى.بابفتحة

.البابفتحةمنالأعلىبالجزءتظهرالتيالمتحركة

المتحركة،بالدمىالاستعانةإلىالمدرسينبعضيلجأ

سبيلعلىفيقومون،الدراسيةالمادةعلىالتشويقلإضفاء

الوقائعمنواقعةلتمثيلالمتحركةبالدمىبالاستعانة،المثال

منلغةفيقدراتهمتحسينالطلابوبإمكان.التاريخية

هذهبإحدىناطقةللدمىعروضبتأليفالأجنبيةاللغات

الدمىعروضفيالأصواتاصطاعأدىوقد.اللغات

المتعثرالنطقمنالشكوىحالاتفىملموستحسنإلى

نشرعلىالدمىعروضوتساعد.الطلاببعضلدى

وموضوعات،الحديثةالفلاحةوطرق،الصحيةالثقافة

النامية.البلدانفيأخرى

لالافالدمىبعروضالاستمتاععلىالناساعتادوقد

المتحركةالدمىتشبهمجسماتعلىعثرإذاسشين،

وروما.واليونانالقديمةلمصرالأثريةوالأطلالبالمقابر

فيالمتحركةللدمىاستعمالأوليكونأنويرجح

تحريكإلىالقساوسةيعمدماكانوكثيرا.الدينيةالمناسبات

منالعواملإيهامخفيةأرجلهاأو،والمنحوتاتالأصنامأعين

عليهم.والتأثيرالمشاهدين

هي:المتحركةالدمىمنرئيسيةأنواعثلاثةوهناك

بالخيوطالمتحركةالدمى2-باليدالمتحركةالدمىا-
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الصعار.لتسليةتائعفناللتحركةالدمىعروض

كثيرويشتمل.بالعصىالمتحركةالدمى3-لم""لمالماريونيتات

المتحركة.الدمىأنواعمننوعمنأكثرعلىالعروضمن

انتتارا،الأنواعأكثروهي.باليدالمتحركةالدمى

القبفمةاوالقفازدمممابالمسمالمعروفأنوأعهاأحديتكون

قماشقطعةمنكمأوبقفازمتصللرأسمفرغنموذجمن

ومن.الدميةجسدمقامويقومالساعد،حجمعلىينطبق

وصولأالقماشكمفييدهبإدخالالدمىمحركيقومثم

ذراعايمثلبالقماشتجويففيإبهامهفيحضرالقفاز.إلى

يمثلآخرتجويففيأصبعينأوأصبعاويحشر،للدمية

المفرغة.الرأسفيالمتبقيةالأصابعويدخل.الأخرىالذراع

الأشياءالتقاطالقفازاتدمىمنالنوعلهذايمكنوهكذا

بالرأسالعنيفةالحركةاصطناعيمكنهاكماوقذ!هما.

.سيقانأوارجلبلامعظمهاكانوإن،والأذرع

بششخصيةهيالقفازدمىشخصياتأشهرولعل

استعراضبامعماشتهرالذيالإنجليزيالاستعراضنجم

بإنجلترابنششعخصيةتدشينتمقدوكان.وجوديبنش

شبيهةدمىوثمة.وجوديبنشانظر:.ام662عام

،عديدةبلدانفيجماهيرياإقبالانالتبنشبشخصية

وروسياوهولنداوإيطالياوألمانيافرنسامنكلاشملت

جماهيرياعرضاالقفازاتدمىأضحتوقدوسويسرا.

برنابمثل،المتلفزةالأطفالبرامجمنالعديدفيجذابا

فىالسوتىالخلئوعرصدولفيياسمسمافتح

.المتحدةالولايات

يعرفماباليدالمتحركةالدمىأنواعأبسطيكونوقد

مقامالدميةمحركيدإصبعايقوموفيها.الأصابعدمىباسم

يده،ظهرعلىبالطلاءالدميةوجهرسميمكنكماساقيها.

مطاطي.برباطاليدعلىورقيوجهتثبيتيتمأو

باسميعرفباليدالمتحركةالدمىمنآخرنوعوثمة

جيميدعىأمريكىدمىمحركللتلفازطوره،مبت

يشكلهوفكواسعفمالصغيرةالدمىهذهيميز.هنسون

الجزءاصابعهبقيةتشكلبينما،بإبهامهالدمىمحرك

المبت،وجهتعبيراتفيالتحكمويتم.الوجهمنالعلوي

لمحركالأخرىاليدتندسبين!ا،الختلفةالأصابعبتحريك

.يدهأومبتجسملتشكلقفازداخلالدمى

يتمدمىهى.الماريونيت-بالخيوطالمتحركةالعرائس

كاملةأعضاءولهاأحيائا،الأسلاكأوبالخيوطفيهاالتحكم

والساقينواليدينوالذراعينوالجذعالرأستشمل

الموادمنبأربطةبعضهامعالاعضاءهذهتوصل،والقدمين

تصلبخيوطالدمىهذهمعظموتوثق.الأقمشةأوالمرنة

ثم،خشبىلمحاطاروركبتيهاويديهاوكتفيهاالدميةرأس

أعلىفىيختبئانالدمىمحركيمنفردانأوفرديتولى

الإطارعلىمكانهامنالدميةخيوطبشد،العرضمنصة

لتحريكها.

وهى،الصغيرةماريكلمةإلىماريونيتكلمةوتعود

الوسطى؟العصورفياستعمالهاشاعالتىالدمىمننوع

بينالإنجيلقصصلسردالقساوسةبعروضهاامشعانإذ

وبمرور.والكتابةبالقراءةملمامعظمهميكنلمأناس

بعيداصرفا،ترفيهيامنحىالعروضهذهاتخذتالوقت

منكثيرعليهاطرأثم.النصرانيةالدينيةالمواعظعن

منعإلىالدينيةبالسلطاتحدامما،والانحطاطالإسفاف

والميادين.ال!رقاتإلىفانتقلتبالكنائص!،استمرارها

أصبحتإذالشوارعاستعرافماتباسمتعرفوصارت

الموسمية.والأسواقالمتنزهاتفيتقام

الدمىهذهتحريكيتمبالعصى.المتحركةالدمى

أحد.عادةالعرضمنصةأسفلمنالعصيأوبالقضبان

فقطرأسمنيتكونالماروت،باسمالمعروفوهوأنواعها

بالعصيالمتحركةالدمىلبعضويكونعصا،بطرفمثبت

تستعملولا.متحركتينورجلينبذراينمتصلةعصا

استخدامهايشيعبلوالحيوانالإنسانلتمثيلالعصيدمى

وأوالأشجاروالقبعاتوالأزهاركالسحبلأشياءلترمز

فحعسب.البسيطةالأشكال



193المتحركةالدمى

فييوجدمماعاديةبخامات!ستعيمةالفتاةهذهتقوم.الوجهتشكيل

)إلىأبيضجوربطرفعلىصوفيةمادةمنعينبلصقالبيوت

الصورةوفيوحسمها.الدميةرأسمقامالجور!ويقوم(.اليمين

.الخيوطم!المصنوعةالرمولقبخياطةتقوماليسرى

طويلةقطعمنالرأسشعربتثبيتالفتاةتقوم.للرأسالنهائيةاللمسات

الدميةشملرسمتقومثم(اليمين)إلىالجور!يممطحعلىالخيطمن

ولإمكانها.الحواج!رسمديكذلكوتستعملهاليسار()إلىبالحبر

والحسم.الرأسإلىزخار!منماتريدهإضافة

يقومصندوق!وقدوريهماتأديةأثناءباليدالمتحركةالدمىمناثنتان

مصنوعادوحسمرأساليسارعلىالتيوللدمية.العرضمنصةمقام

.والخيوطوالقمقالملونةبالأوراقمزينةورقيةأكياسمن

الدمىعروضأنواعمننوعاليابانفييشتهر

تبلغ-الدمىمسرحأو-بنراكوباسميعرفالمتحركة

ذإ،واقعيبأسلوبصيغتوقد.سما02الدمىأطوال

بالحركة.وحواجبهاوأفواههاوأعينهابالمرونةأطرافهاتتمتع

منمرأىعلىالخلفمنبتحريكهاالدمىمحركوويقوم

فيالمرموقينالمسرحكتابمنلفيفقاموقد.المشاهدين

أواخرفيالعروضبهذهخاصةمسرحياتبكتابةاليابان

المسرحية.انظر:.الميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرن

عروضمنخاصنمطهي.الظلخيالمسرحيات

محركيقوم.الدمىأنواعكلبينيجمع،المتحركةالدمى

القطن.أوالحريرمنشفافةستارةخلفبتحريكهاالدمى

فوقها.ومنالستارةخلفمنساطعةإضاءةتسليطويتم

غيريشاهدونفلاالاخر،الجانبعلىالمتفرجونويجلس

.الستارةسطحعلىتسقطوهي،للدمىالمتحركةالظلال

الجلدمنصنعهيتم،المسطحةالدمىمننوعثمة

البلدانفيعليهالإقباليكثر،الظلخياللعروضخصيصا

تحريكهايتمأجزاءعلىالدمىهذهتشتملوقد.ألامميوية

الأتراكويع!د.الحيواناتبقرونأو،الخيزرانمنبقضبان

ظلالهافتتلون،المسطحةالدمىهذهصبغإليوالصينيون

الظلخيالعروضمننمطويشيعالستار.علىالساقطة

تستوحي،الجلديةالدمىباسميعرفإندونيسيافى

العروضهذهوتستمر.الهندوكيةالأساطيرمنعروضها

إندونيسيا.انظر:الفجر.طلوعإلىالباكرالمساءمن

مهمادوراتؤديمتحركةدمىهي.ا!لزيفةالنماذخ

حركاتغيرمنالتكلم)وهوالبطنيبالكلاميعرففيما

المتكلمفيتظاهرآخر(.شخصمنآتالكلامكأنالكلام

وأركبتهعلىيضعهاالتيالدمىإلىيتكلمبأنهالبطي

الدميةكأنليبدوصوتهبإبعادذلكبعدويقوممقعد،على

الدميةداخلالموجودةوالعصىالخيوطوتمكن.تتكلم

وجههامنوأجزاءالدميةرأستحريكمنالبطيالمتكلم

البطني.التكلمانظر:.الخلفمن

التنظيماتهذهتقوم.الدمىمحركيتنظيمات

لتحسينالدمىعروضمجالفيالعاملينبمساعدة

بأمريكاالدمىمحركيمظمةتضمإذ.المهنيةمستوياتهم

قطرا02ونحووكنداالمتحدةالولاياتمنكلمنأعضاء

ومنظمة.الشماليةبأمريكالمشويااحتفالأيعقدونآخر،

باسمتعرفلها،مركزاببولنداوارسومنتتخذأخرى

بهذاالعاملينشمؤونيرعىالدمىلمحركىالعا!ليالاتحاد

مركزائتلافيقومكمابلدا.05علىيزيدمافىالحقل

ومحاضراتدراسيةدوراتبتنظيمالمتحدةبالمملكةالدمى

متخصصةمكتبةوفيه،الدمىمجالفيعمليةوتدريبات

بها.يحصلوما،الدمىتحريكمجالاتفي
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لفرعالشرقيةالضفةعلىتقعمصريةمدينةدمياط

البحرساحلمنالجنوبإلى-النيلفرعيأحد-دمياط

خطإلىأقربالمدينةكانت.كما3بمسافةالمتوسط

يابستقدمولكن،الحاليموقعهامنالمتوسطالبحرساحل

نتيجةالمتولحمطالبحرحسابعلىالشمالصوبالدلتا

فرعمياهتحملهاكانتاقيوالروامسب،الغرينلتراكم

فيضانفترةأثناء،الشماليالساحلأماموترسبها،دمياط

بينالفاصلةالمسافةزيادةإلىأدىعام،كلالنيلنهر

النيلدلتاتقدمتوقفوقد.المتوسطالبحرولمساحلالمدينة

أسوانحنوبيالعاليالسدإنشاءبعدالشمالصوبحاليا

مختلفةرواسبمنتحملهوما،النيلمياهحجزالذي

اغديماالقبطياسمهامنمشتقالحالىالمدينةوالمسم.أمامه

القديمة،التاريخيةأمحصورأخلالبهتعرفكانخطالذي

تمياطي.وهو

شرقيدولمعالتجاريبنشاطهادمياطاشتهرت

اكتسبتكما،القديمةالتاريخيةالعصورمنذالمتوسطالبحر

والنسيج.الغزلصناعاتمجالفىواسعةشهرة

واستولت،دمياطمدينةالصليبيةالقواتهاجمت

عامىبينالممتدةالفترةخلالالأولىبممرتينعليها

عاميب!تالممتدةالفترةخلالوالثانية،أم22وا9121

المدينة،المصريةالقواتوحررت.أم25و.9421

بتجارتهافاشتهرتعمرانها،وزادواالمماليكبهاواهتم

سوريا.مع

اهتمتأم559عامدمياطمحافظةإنشاءوبعد

تملذلك،للمدينةالقديمةالتجاريةالسمةباحياءالدولة

مدينةأنإلىالإشارةوتجدرالجديد.دمياطميناءإنشاء

محافظةفيوالمهمالوحيدالحضريالمربهزتعددمياط

لصهحناعاتمهمامركزاعموماالمحافظةتعدكما،دمياط

الأثاثوصناعة،الغلالوطحنومنتجاتهاوالألبانالجلود

فيالمدينةأحياءمنحيكليتخصصحيثمصر،فى

المدينةإلىوتفد.الاثاثمنمحددةأنواعأوتصنئأجزاء

جملةشرائهعلىللتعاقدعامك!الزوارمنكبيرةأعداد

وتجزئة.

نألدرجةللنظر،لافتةبصورةالمدينةفيالفنادقتكثر

سكانهامنألفلكلسرير8.7تبابحوالفندقيةطاقتها

السكانمنألفلكلسرير1تبلا،الطاقةهذهبأنعلما

كما.القاهرةفيسرير72.وحواليمصر،مستوىعلى

منمائةلكلليلةتبلاهدمياطفيالسياحيةالكثافةأن

علىليلة322.الكثافةهذهتتجاوزلاحينفىسكانها،

!مالمدينةزوارحركةكثافةمايعكسوهومصر،مستوى

وجهعلىالأثاثمندمياطمنتجاتوشراءالتسوقأجل

محافظاتبباقييربطهاالمدينةأنوبخاصة،الخصوص

السككوخطوطالمرصوفةالوقمنجيدةشبكةمصر

الحديدية.

.العادلالملكالدلتابمبمتاريخمصر،مصر؟أيضا:انظر

-؟هـ،51.-)؟الدينشهاب،الدمياطي

الملقبالدمياطيعبدالغنيبنمحمدبنأحمدأم(.171

بدمياطولد.المذهبشافعي،أصولي،فقيهالدينبشهاب

فيرحل.القراءاتوتعلموجودهالقرآنوتعلمبهاونشأ

.دمياطإلىعادثمالحجازثمالقاهرةإلىالعلمطلب

علومفيالمسرات،الأمانيمنتهى:مؤلفاتهمن

الحلبية.السيرةمختصربمالقراءات

.المنورةبالمدينةالدمياطيالدينشهابتوفى

ورق؟المتحركةالدمى،الدمىبيتانظر:.الدمية

اللصق.

الله.عبدبنبهرامانظر:.بهرامالدمدري،

هـ،742-808)موسىبنمحمد،الدميري

علىبنعيسىبنموسىبنمحمدأم(.1341504

خاصةاهتماماتلهومفسر،لغويوباحثعالم.الدميري

.عصرهفيحولهاوماالعربيةالبيئةبدراسة

ودرس،بالقاهرةوعاشمصر،قرىإحدىفىوأصد

علوممنكثيرعلىواطلع،واللغةوالأدبالفقهعلوم

العصر.

أسماءفيهرتبالكبرىالحيوانحياةمؤلفاتهمن

منالحس!انوحاويالهجاء،حروفحسبالحيوانات

.الحيوانحياة

.الكبرىالحيوانحياة:أيضاانظر

عبداللهم(.697-؟أهـ،08-؟)الدميئةابن

وفاتهكانتقيل.المجيدينالغزلشسعراءمن،عبيداللهابن

أهـ،08لمشةكانتوقيلم،746هـ،013مشةنحو

منأمهوامويا،عصرهفيالنقاداختلفم،697

.السريأبايكنى؟والعباسيةالأمويةالدولتينمخضرمي

كانت.الجاهليةفيالبأسذاتالقبائلمنخثعموقبيلته

،الحرمالأشهريحلونممنوكانت،العربأحياءعلىتغير

فيهاعددطويلةقصيدةالدمينةولابن،الكعبةولايحجون

ذلكمنلهكانالدمينةابنولعل.الجاهليةفيأيامهم

أخذقدوأنه،السبيليخيفممنكانأنهرويفقد.نصيب

للفيافي.اعتسافهشعرهفيذكروقد،مرةعيروصعجن

.سلولبنيمن،حذيفةبنقوهيأمه،فهيالدمينةأما

الناسوكان،غزلهبرقةعرفمجيدبدويشاعروهو



فيأيدينابينالذيشعرهجلبل،ويستحلونهبشعرهيغنون

تيمهممنأحدبأنهالمتقد!نلدىوعرف،والنسيبالغزل

بالصبوةشهروامنبينالوشاءالطبأبوعدهحتى،الحب

عاشقاكانأنهشعرهويشهد.العربشعراءمنوالغزل

شببكثرنساءأسماءشمعرهوفىمولها.ومغرمامولعا

وأموعصماء،وهند،،وليلى،وأميمة،كحماء،بهن

ولعل،شعرهفيوروداأكثرهنكانتأميمةولكنعمرو،

يقولالتيالمشهورةالداليةالقصيدةوأرقهشعرهأجودمن

فيها:

نجدمنهجتمتىنجدياصباألا

وجدعلىوجدامسراكزادنيلقد

الضحىرونقفيورقاءهتفتإنأ

الرندمنالنباتغفنفننعلى

صبابةالحزينل!كىكمابكيت

والمدالمبرحالشوقمنوذبت

وعذوبته،شعرهرقةمع،الأحنفبنالعباسوكان

الدمينة.ابنشعرلسماعطربأيترنح

جانبايكشفطويلخبرفيمقتولأالدمينةابنمات

حياته.مأساةمن

نزعتهمنالتاليةالمقطوعةماتظهرهغزلهرقيقومن

بالحالةواللإيحاءالتصويرفيالفنيةوقدرتهالقصصية

:يقول،الشعورية

ودونها،بالحموللحقناولما

عواتقهالقميصتوهيالحشا،خميص

أنهيعلم،العينينقذىقليل

بوائقهعناتلقلمإنالموتهو

كارهافسلمفسلمنا،فنا،عر

خانقهالغيظمنوتبريحعلينا،

وليتنيميل،مقدارفسايرته

أرافقهحياماداملهبكرهي

وأنه،وصاللاأنرأتفلما

سرادفعلينامفروبالصرممدى

بهرمتلوكميابطرفرمتني

وبنائقهنحرهنجيعالبل

وميضهكأنبع!ينيهاولمح

شقائقهلنجدتهدىالحيا،وميض

فيأسكتلندافيدنبارمعركتادارتمعركثا.دفيار،

منأم092عامطلبفعندماأم.065أو692عامى

عادلآملكايعينأنإنجلترافىالأولإدواردالملك

يعاملهظلولكنهباليول،جونعلىاختيارهوقعلأسكتلندا

إدوارد،الملكتحديعلىباليولوأصر.لهتابعأنهعلى

393كسياوبنجدنج

بجونالهزيمةوألحقأسكتلندا،بغزوام692عامقامالذي

دنبار.موقعةفيباليول

أوليفرأنزلام065عامدارتالتيدنبارمعركةوفي

ديفيدتزعمهالذيالأسكتلنديبالجيشالهزيمةكرومويل

ملكاالأولتشارلزالملكابنالأسكتلنديونونصب.ليزلي

جيشهزيمةفيكرومويلونجحع.الأولتشارلزوسموه

كرومويل،جنودعددمنأكبرعددهكانالذيليزلى

0،0.3بالحربهذهفيالأسكتلنديينقتلىعددوقدر

قتيل.مائةكرومويلجي!قتلىعدديتعدلمبينما،قتيل

قائدم(.3971-1)973برونبىدنتركاستو

أستراليا.جنوبيمنكثيرةبقاعاجابفرنسىبحري

إكسفيدنتركاستوبرونىأنطوانجوزيفولد

الهندجزرفىفرنسياحربياأسطولأوقادبفرنسا.بروفانمم!

الثورةحكومةأرسلتهاالتيالحملةقيادةوتولى.الشرقية

المفقودالمستكشفعلىللعثورأم197عامالفرنسية

فقدالعلماء،بعضدنتركاستويرافقكانولما.لابيروس

لأسترالياعلميبمسحالمفقودالمستكشفعنبحثهاقترن

الجنوبيالساحلبمسحوقام.الهادئالمحيطوجنوب

الساحلبم!حقامكما.الهادئالمحيطوجنوبلأستراليا

البايترأسإلىيىونرأسمنالغربيةلأصالياافيي

اكتشفالشرقيتسمانيالساحلمفصلامسحاوأجرى

مسحافأجرىالشمالنحووأوغلدنتركاستو.قنالأثناءه

.الجديدةغينيامنالقريبةالغربيالهادئالمحيطلجزر

نفوذاالزعماءأكثر(.-ام09)4كسلاوبئجدئج

أقوىهوالشيوعيللحزبالعامالأمينانومع.الصينفي

للصينالرسميينالزعماءأنإلا،الصينفيمسؤول

وهوالمهمةوالقراراتالقضاياجميعفيدنجيستشيرون

إحداثمننفوذهمكنهوقد.كبيرةبثقةيتمتعزعيم

فيمنصبايحتلدنجيعدلم.الصينفيكبيرةتغييرات

نفوذ.ذازالماأنهإلا،الصينيةالحكومة

عامالصينزعماءأكبرتونجماوتسيتوفي.زعامته

الثقافيةالتغييراتوراءمحركةكقوةدنجبرزثم.أم769

البلاد.فىتحدثأخذتالتيوالسياسيةوالاقتصادية

الشيوعيةماوسياساتعلىرداالضغجيراتهذهوجاءت

الثقافيةالاتصالاتازدادتدنجقيادةظلوفي.المتطرفة

مندنجقلصكما.الأخرىوالبلدانالصينبينوالتجارية

.الأعمالنشاطاتعلىالشيوعيالحزبسيوة

تنامتدنجأحدثهاالتيالاقتصاديةللتغييراتونتيجة

هذهأنبيد،المعيشةظروفوتحسنتالصينتجارة

التفاوتمنمزيداوأفرزتالتضخمإلىأدتالتغييرات



كلب،المتوحشلدنجوا493

أصشيوعياالحزبزعماءبعضعارضكذلك.الاجتماعي

دنج.مسياساتالصيني

شىاسحياسىالانفتاحمنقدرإلىدنجممياساتأدت

اهطالبةمنالمواطنينم!شمناخاوشرمماالصينيالمجتمع

أغوة.باالمتظاهرينعلىاشدأيدقددنجوكان.بالديمقراطية

ناله.قدكانالذيالاحتراممنالموقفهذاشأضعف

الح!صميةوالنظمأسشيوعيةامنأف!طرادنجواستخدم

برهنأم629سنةوفى.الص!تاقتصادلتحديثالأخرى

تكونأنمهمانيس":قالعندماأصسياسيةامرونتهعلىدنج

".بالفئرانتمصكدامتماسوداءأوبيضاءالقطة

ولايةفىكس!سسياندنجباسمدنجولد.حياته

صىوانخرط.الأراضىملاكمنأسرةفيسيتشوان

صىفرنسافىويدرسيعملكانبين!ا،الثوريةالنشاطات

إلىدنجوانضدا.أحشريناالقرنمنالعشرينياتمطلع

.أم429عامالشيوعيالحز!

والح!صمةالشيوعيينبينأ!تالابدأأم279عاموفي

.أم949عامالصينعلىالشيوعيونوسيو.الوطنية

للحزبالمركزيةاللجنةلعضويةانتخبقددنجوكان

عضواأصبحم5591سنةوفي.أم49ءعامالشيوعي

أصنعالعلياالهيئةوهو،للحزبالسياسىالم!صبفي

عاماأميناعينام569سنةوفى.الصينفيالسياممة

.آنذاكالمناصبأرفعمنهذاوكان،الشيوعيللحزب

أسدنجواكدبيعيق.كلب،المتوحشالدلجو

قدأصدنجواكلابأنأسباحثوناويعتقدأمشراليا،فيالمتوحش

بوساطةعام/0007منأكثرمنذأسترالياإلىنقلت

أسترأليا.س!ضواأسذيناالأوائ!الأصلي!تاأصس!صانا

الساطركلابحجممث!!الدنجوكلابا

ئمة،قاحادةنهاذاوا،حذرةوجوههاتبدوش.الإنجليزيةا

ذواتالدنجوكلابأغلب.بالفرشاةشبيهةشثةوأذنابها

بينتتراوحالحيواناتهذهوألوان،للصفرةمائلةبنيةفراء

كلابتنبحماونادراوالأسود.للصفرةالمائلالأبيضاللون

قبضوإذا.بالصياحذلكعنتستعيضولكنهاالدنجو،

العلماءويعد.أليفةتصبحجراء،وهيالدنجو!!لابعلى

واحد،صنففيالأليفةوال!سلابالدنجو!!لاب

بجمجمةالأصليةالدنجوكلابتميزهوبينهماوالاختلاف

ذلكإلىوإضافةلديهاالفكعظاموحصذأ!كحجما.أ!ص

عندمماأضخمالجانبيةالقاطعةالأسنانواالأنيابافإن

الأأجفة.أس!طلابا

مجموعاتضمنأومنفردةالدنجوكلابدتصماأ

صغارمنوهوالولبحيوانهوالرئيسيوطعامها،عائلية

صرفتولذلكأيضا.الأغنامتفترسوأعنهاال!ضغر،

الدنجوكلابلإبعادالطائلةالمبالغالأستراليةالحكومة

وتسميمها.

علىيطلوميناءالمحليبالحكمتتمتعمقاطعةدللىي

عددبأسكتلندا.تايسايدإقليمفيالواقعتاينهرمصسب

العالميةالحلوياتأشهرتأتى.نسمة548.651س!صالها

والمعداتالسجاددنديفيالمصانعوتنتج.دنديمن

سائروتشمل.والمنسوجاتوالحواسيب،الإأحضرونية

وهاكتايسايد.إقليم!ىتايأسسادعلىيقعدائبةحرحصةدوميناءدندي

.أم669عاما!تتحوقد،م5422الجسرهداطولويصل

.البحرياللسانعرفايفواقليمدلديوميماءالحنو!ل!تيرلطحسر



593دنستان،القديس

صناعةخدمةفىتعملالتيالبحريةالهندسة:الصناعات

والنشر.والطباعة،النفط

طولهيبلغالحديديةالسككخطوطمنجسرويقطع

فيوم.دنديتاينهرمصبمنطقةمتراتكيلوثلاثة

بورتنيوإلىالتاينهرعبريمرجسرافتتاحام669عام

إلىدنديفيالملكةكليةوتحولت.فايفإقليمفيالواقعة

.أم679عامفىجامعة

هذهسكانعدديبلغنيوزيلندا.مدنكبرىسابعدلدل!

جنوبأقصىفيوتقع.نسمة901!305المدينة

الشرقيالساحلوعلىأوتاجوخليجرأسعلىنيوزيلندا،

تغطيهابالمدينةالمحيطةالأراضىومعظم.الجزيرةلجنوب

الخليج،منالأراضيبعضأقتطعتوقد.المرتفعات

الجامعةوحرموالصناعيةالتجاريةالمناطقعليهاوشيدت

.الاستجمامومناطقالسكنيةوالمناطق

بساوثالصوفلبيعمركزأكبردندينتعدالاقتصاد.

المديخة،صناعاتأهممنالصوفصناعاتوتعدأيلاند،

تشالمرز-وميناءدندينيشملالذي-أوتاجوميناءويعد

الأصوافتصديرعبرهيتمالذيالرئيسىالميناءبمثابة

منتجوويرسل.المصنعةاللحومومنتجاتالمجمدةواللحوم

دندينإلىمنتجاتهمالمركزيةأوتاجوبمنطقةالفواكه

.للخارجوتصديرهالتوزيعها

أوتاجولمنطقةالأوائلالسكانكان.تاريخيةنبذة

غزتأخرىمرحلةوفىتيبوا،كاهويقبيلةإلىينتمون

الأمريكىالمكتشفوصولومع.المنطقةهذهأخرىقبائل

منطقةفييكنلمأم776عامأوتاجوإلىكوكجيمس

معظمهميعيشالماووريين،منبضئمئاتسوىدندين

بداياتفيأصبحتااللتينوأوتاكووايكويتيمنطقتيفى

الاوروبيين.بالمستوطنينخاصةمنطقةعشرالتاسعالقرن

التيالأوروبيينبأمراضالأصليينالسكانإصابةوتسببت

عددمنالتقليلفى،والحصبةالأنفلونزامنهانذكر

الماووريين.السكان

الأربعينياتفيأس!صتلندافيالحرةالكنيسةقادةوقرر

فيالأراضيبعضفيالاستيطانعشرالتاسعالقرنمن

الركودلحالةنتيجةالقرارهذاواتخذوانيوزيلندا،

خطةورسمواأسكتلندا،بهاتمركانتالتيالاقتصادي

أحدتوكيتفريديريكوقام.دينيةألمس!علىالاستيطان

لدندين.الحاليالموقعباختيارام484عامالمساحةخبراء

السفينتينفيالمستوطن!ينأوائلأتىأم848عاموفي

وليمالكابتنمنكلوتولى،ويكلفوجونلاينغفيليب

وصلتوقد.المستوطنينقيادةمهحةبيرنزوتوماسكارجيل

أقلتسفينةعشرةثحانياللاحقةالثلاثةالأعوامخلال

عامحلولومع.المهاجرينمنكبيرةأعداداظهرهاعلى

يقدردندينفيالمقيمينالمستوطنينعددكانام852

منالعديدبداشهفيالاستيطانوواجه.مستوطنبألفي

اكتشافأنإلاعليها.التغلبفي!لكنه،المشكلات

أدىأم861عامالمركزيةأوتاجومنطقةفيالذهبمناجم

نيوزيلندا.فيتجاريمركزأهمإلىدندينتحولإلى

عامدندينمنطقةفينيوزيلندافيجامعةأولوتأسمست

تضاءلتوالصناعيةالتجاريةالمدينةأهميةأنإلا.ام986

.أم009عامبعد

-1266أو)1265جون،سكوتسدنس

فىوالفلاسفةاللاهوتعلماءأشمهرمنواحدام(.803

عنوأفكارهمفاهيمهوأثرت.الغربفيالوسطىالعصور

منكثيرينعلىالكونوطبيعةوالخلاصوالمعرفةالإله

.المتأخرةالوسطىالعصورمفكري

مدينةفيولدسكوتسدنسجونفإنللتقاليدووفقا

وكان.الدينيالفرانسيسكانبنظامصباهفيوالتحقدنس،

العملهذاتشكل.أعمالهأهممنأكسفوردعملكتاب

أكسفورد،جامعةفييلقيهادنسكانالتيالمحاضراتعبر

للجملالأربعةالكتبكتابمجملهافيتناولقوالتي

واحداالكتابهذاوكانلومبارد.بيتردونهقدكانالذي

دنسوكتب.الوسطىالعصورفيتأثيرأالكتبأكثرمن

وأصدر.المنطقعنأرسطولأعمالالشروحبعضأيضا

منالعديدفيهبحثالذيا!لتنوعةالمناقشاتكتاب

.للجدلالمثيرةواللاهوتيةالفلسفيةالقضايا

،الطهارةعقيدةعندفاعهدنسعنمعروفاوأصبح

بلاخطيئة.ولدتمريمالعذراءفإنالعقيدةلهذهووفقا

بمصداقيتها،الاعتراففيالعقيدةهذهعندفاعهوألممهم

الرومانيةالكنيسةفكرفيرئيسيةعقيدةإلىتحولهاوفي

ثوليكية.الكا

دودةرجلم(.889-9؟0)9القديسدئستان،

لملوكمستشاراعمل،كانتربريلأساقفةورئيسإنجليزي

:الملوكهؤلاءب،منوكانإنجلترا.بجنوبيوسكسمملكة

إحياءعلىأيضادنستانوساعدوإدجار.وإدريدإدموند،

النظاموتقويةتشييدها،إعادةعلىفعملالإنجليزيةالأديرة

قدكثيرةأديرةوكانتبها.المقيمينأوساطفيالسائد

إنجلتراغزواالذينالدنماركيينأيديعلىللدمارتعرضت

.الميلاديالتاسعالقرنفي

طريقعنإنجلترا،توحيدعلىأيضادنستانعمل

شمالىفىعاشواالذينالدنماركيينمعسلامإلىالتوصل

إنجلترا.



نهرالدنستر،693

منطقةفىجلاستونبريمنبالقربدنستانولد

بتولىم439عامإدموندالملككلفهوقد،سومرست

طردولكنهجلاستونبري،فىالرهبانديررئيسمنصب

الذيالأمربموجبوسكسمنم569عامالمنصبمن

كثيراانتقدقددنستانكانإدولإلذيالملكأصدره

تولىأنبعدوسكسإلىعادولكنه،الحكمفيسياسته

قراراإدجارأصدرأم58عاموفيالحكما.مقاليدإدجار

تعيينهتقررم959عاموفى،للندنمطرانادنستانبتعيين

فيبعيدهالغربيونويحتفل.كانتربريلأساقفةرئيسا

.عامكلمنمايوشهرمنعشرالتا!مع

كارباثيانجبالمنالدنسترنهرينبع.دهرالددستر،

الأسود.البحرفىيصبرأوكرانيا،غربيفي)الكربات(

ويجريالدنستر.نهرباسمأوكرانيافيايضاالنهرويعرف

عبراك!،804لمسافةالشرقيالجنوباتجاهفيالنهر

مرةيعرجثممولدافيا،يدخلثمومنأوكرانيا،غربي

المححرفىليصبجخوبهامنأوكرانياليدخلأخرى

خوتينمدينةحتىالنهرفىالصغيرةاسمفنوتبحرالأسود.

أوكرانيا.غربيفي

فيجزيرةعلىدنسونحصنبني.!حصن،دس!ون

فيام،857وام841عامىبينبأسترالياسيدنيميناء

علىسجنيبنىأنوقبلللاستيطار،الأولىالسنين

بعزلتقوم،الأحيانبعضفيالسلطاتكانتالشاطئ

الزمن،منطويلةأغترةالجزيرةشواطئعلىالمجرمين

منقليلةكمياتسوىتعطيهمولا،فرارهميتعذربحيث

قارصوهوللحصنالشهيرالاسمفإنولذلك.الطعام

الحصنفيتوجد.الممارسةهذهمنمستمدالأمعاء،

للمدومقياس،الملاحينلهدايةومنارةزلازلرصدمحطة

لجزر.وا

الرولمجماجبالفيالواقعةكولورادوولايةعاصمةدلمر

سكانهاعدديبلغ.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

الكبرىالحاضرةمنطقةسكانعدداما،نسمة467لأ061

للتوزيغمركزبمثابةوالمدينة.نسمةا)089.622فيبلغ

المتحدةالولاياتمنالجزءذلكفيوالنقلوالصناعة

الناسويطلق.روكىجبالبمنطقةالمعروف،الأمريكية

الكابتولمبنىلأنميلاترتفعالتىالمدينةدنفرمدينةعلى

عنكم(ا،)6واحداميلاترتفعأرضعلىيقوم)البرلمان(

البحر.سطح

نهرعلىوتقع2،كم592مساحةدنفروتغطي

جبالمنالشرقإلىكما6بعدعلىالجنوبىبلات

روكي.

الشارععلىدنفرفيالتجاريةالمنطقةوتحتوي

بالمصارفمليءمالىمركزوهوعشر،السادس

منللمشاةمتنزهدنفروسطوفي.الاستثماريةوالمؤسسات

الارتفاعشاهقةوأبنية،كيلومترينحواليبطولصفا41

منالضرقيالجنوبوإلى.الإسكانلأغراضشققبها

دارعلىالمدينةمركزيشتمل،الرئيسيةالتجاريةالمنطقة

كولورادو،ولايةبرلمانومبنى،المحليةالحكومةودار،للبلدية

للمدينةالعامةالاجتماعاتمبنىاما.للفنوندنفرومتحف

المنطقةغربفتقع،العامةللحفلاتدنفرومدرجوالمسرح

التجارية.

ودار،العامةوالمكتبةللفنوندنفرمتحفويسهم

الصيفص،والمسرح،للسمفونياتالعازفةالموسيقيةاغرقةا

الرياضيةالمنظماتأبرزومن.للمدينةالشقافيةالحياةفى

لكرةالأمريكىدنفربرانكوفريقالمدينةفيالمحترفة

موقعادنفروتمثل.السلةلكرةالذهبصدنفروفريق،القدم

مدخلبمثابةوهى،الشتويةالرياضيةللآلعابمتوسالا

باركونترمنتجعالمدينةوشبع.الجبليةالسياحيةللمناطق

للتزلج.

الأمريكيةالحكومةفىالعاملينعدديفوقالاقتصاد.

يعملونالذيننظراءهمالولاياتحكوماتفيأوألاتحادية

واالقومىالمركزهىودنفرآخر.مستخدمايلدى

ذلكفيتفوقهاولا،الاتحاديةالوكالاتمنلعددالإقليمى

واشنطنباستثناء،المتحدةالولاياتفىاخرىمدينةاية

منملاييندنفرفيالعملةسكدارتسككما.العاصمة

سنة.كلالعملةقطع

المنشاتمنكثيردنفرحاضرةمنطقةوفي

تصنيعالمدينةفيالصناعيةالنشاطاتوأهم.الصناعية

المعداتخرى19دنفرمنتجاتومن.الغذائيةالموأد

دنفروأفنية.النقلووسائطالمتقدمةوالتقنيةالعسكرية

الولاياتفىالماشيةلتجميعالمراكزأكبرمنللماشية

المتحد"،.

فيالتخزينمستودعاتمنكبيرعددوجودويساعد

جبالمنطقةللتوزئفيالرئيسيالمركزجعلهاعلىدنفر

وهودنفر،مطارالجويةالخطوطمنكثيرويستخدم.روكي

أكثرمنويعد،5991أوائلفىافتتحجديدمطار

بالحركة.ازدحافاالعالممحطات

بعدام،858عامدنفرمدينةتأسست.ثاريخيةنبذة

تشريفيالمعدنهذاعلىالذهبعنالمنقبونعثرأن

السنةفىالذهبعنبحثاشديداندفاعوحدث.كريك

لمستوطناتتزويدنقطةالبقعةتلكوأصبحت،التالية

عامكبرىمدينةأنهاعلىرسميادنفروسجلت.التعدين

.أم861



793بويدجون،دنلوب

دنفرحديدسككخطباكتمالالمدينةوتوسعت

الثمانينياتأثناءثروتهاوازدادت،ام087عامالباسيفيكى

فىالازدهارنتيجةعشرالتاسعالقرنمنوالتسعينيات

الفضة.تعدين

إقليميامركزادنفرأصبحتام019عاموفى

حديديةسكةطريقوهوموفاتنفقواكتمل،للتجارة

.ام279عامباركبجيمسمرورادنفرمنجبلى

دنفرواجهت،العشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

بالتوسعتقومبينما،الطبيعىجمالهاعلىالحفاظمشكلة

تلوثمنالحدفيجهوداالمدينةبذلتلقدصناعتها.فى

نهراصابالذيالصناعةعنالناجموالتلوثالهواء،

الجنوبى.بلات

مشروعأم859إلى6891عاممنالمدةفيوقام

دنفرلمدينةالحضريالتجديدسلصهآوضعتهالذيفق19

وترميمها.المدينةوسطفىالمستهلكةالأبنيةباستبدال

الجنوبفىمكاتبمنطقةوهو-التقنىدنفرمركزويؤوي

رئيسويتوثى،الشركاتمنالمئات-المدينةمنالشرقى

دنفر.فىالحكمشؤون،بلديومجلس

يقدرصناعيا.ومركزاميناءتعدفرنسيةمدينةدووك

سكانعددويبلغ،نسمة)02173بسكانهاعدد

المنطقةهذهلثمهدت.نسمة000.002الكبرىالحاضرة

العالميةالحربأثناءالحلفاءلقواتالمأساويالانسحاب

فرنساشماليدنكركوتقعأم(.459-1)939الثانية

.الشمالببحرالإنجليزيالقناليلتقيحيث

الفرنسيةالموانئأكثرمنواحدةالمدينةهذهتعد

مركزأيضاوبهامشهور،خليجبهاويوجدازدحاما،

بالمدينةوتوجدالحديد.وتصنيع،النفطلتكريررئيسي

السفن.وإصلاح،الأطعمةمعالجةتشملأخرىصناعات

السابعالقرنفيإلويالقديسالمدينةهذهأسس

فرنسياميناءعشرالسادسالقرنفيوأصبحت،الميلادي

مأ049عاممايونهايةفيألمانيانجحتأنوبعدرئيسيا.

منبلجيكاانتزاعفي-الثانيةالعالميةالحربأثناءأي-

البريطانيةالقواتجنودمنالافافإنالحلفاء،أيدي

الإنسحابفىبدأوأالبلجيكيةالقواتوبعضوالفرنسية

دمارإلىالمدينةهذهوتعرضت.دنكركإلىبلجيكامن

الفترةوشهدتعليها.ألمانياشنتهالذيالهجومإثربالغ

عاميونيوشهرمنوالرابعمايوشهرنهاياتبينالواقعة

بإخلاءشماحنةثمانمائةعلىيربوماقيامأم،049

بعدخصوصامعزولينكانواجندي.00338.حوالى

الجنودنقلوتمإنجلترا.إلىدنكركمنالهجومانتقلأن

المسلحة،والقواربوالمدمراتالحربيةبالسفن

المزودةوالزوارقالصيدوسفن،الألغاموكاسحات

.ليخوتوا،بمحركات

أفضلمنواحدةهذهالانسحابعمليةتعد

هذهعلىواطلق،التاريخفيالخططةالعسكريةالتحركات

.دنكركمعجزةاسمالعملية

الثانية.العالميةالحرب:أيضاانظر

طبيبام(.219-)0184بويلىجون،دنلوب

الممتلئةالهوائيةالإطاراتبإنتاجقامأسكتلنديبيطري

محللتحلالإطاراتهذهصئأولوقدبالهواء.

التيالثلاثيةللدراجةوصنعها،المصمتةالمطاطيةالإطارات

اختباروتم.أفضلبشكلتسيرلكي،ابنهيستخدمهاكان

عامبريطانيافىاختراعهابراءةوتسجيلالإطاراتهذه

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتفياختبارهاوتم،أم888

للإطاراتالمنتجةوشركتهالاختراعحقوباع،أم098

.ام698عام

منالهروبأصبح

ما049عامدنكرك

الأحداتأهممنوأحدا

الحربأثناءوقعتالتي

وقد.الثانيةالعالمية

الح!فاءسفنحملت

حواليوطائراتهم

القواتمن35"،.""

إنجلترا.إلىالمتقهقرة

ءسئئيفيؤ2س!!3،لم
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!ماهى:دى،حيدهلعسايةالرفمةاغديمةاالمماىدييتحلىالدنماركازدهار

اطبلاد.اسياسى:اوالاقتصاديالتقافيالمركزكولهاإلى

الدنماركمملكة

وتكادأوروباشمافيفيتقعصغيرةممدكةالد!ارك

جزيرةشبهمنوتتألف.الجوانبكلمنالمياهبهاتحيط

تسمىالتيالجزيرةوشبه.متجاورةجزيرة482وواحدة

كه.68مسافةتمتدألمانيامعمشتركةحدودلهاجتلاند

الشرقيالشماليأسساحلامنبالقربتقعالتيوجرينلاند

بعدعلىتقعأنهامعدنماركيةمقاطعةهيلكندا،

شماليتقعالتيفاروجزروتشكلمنها.كم2).09

الدنماركية.المملكةفيالذاتيبالح!صميتمتعجزءاأسكتلندأ

الدولإحدىوالسويد،النرويجمع،الدنماركوتعتبر

ينافية.اللإسكند

كوبنهاجن،ناحيةفيالدنماركيينرلغنحوويعيش

تقريبا.الدولةصناعاتنصفبهاأنكما

فيالمعيشةمعستوياتأعلىبأحدالدنماركوتتمتع

منالرغمعلىازدهاراحققواالدنماركيينأنكما،العالم

يبيعونفهم.الطبيعيةالمواردإلىتفتقرأرضهمأن

وقودهمثمنأجدفعواالأخرىالأقطهارإلىمنتوجاتهم

لصناعتهم.استيرادهاعليهميتوجبالتيومعادنهم

الزبدةوبخاصةالزراعيةبمنتوجاتهاالدنماركتشتهر

أيضاوتشتهر.معلبةأخرىأغذيةإلىبالإضافةوالجبن

الأثاثوتشملجيدبشكلوالمصممةالمصنوعةببضائعها

بالإضافةمدنهاوأكبرالدنماركعاصحةكولمهاصليالأسقةاليخفمقاة

وظل.الفضيةوالأوانيالخزفومنتجاتالمنزلي

الملاحةيحبشعباالفايكنجعهدمنذالدنماركيون

الأمأشهرإحدىالدنماركومازالتالبحر.وركوب

فيمهمادوراالأسماكصيدأدىوقدأءا.العافيالبحرية

الغنيةالمواضعتؤكدتزلولما.الحدنماركالاقتصاديةالحياة

نأالشمالبحروفيللدنماركأصساحليةاالمياهفيبالأسماك

فيها.الأساسيةالصناعةسيظلالأسماكصيد

وبحيراتصغيرةخضراءمزارعذاتأرضوالدنمارك

بهاالمعتنىالمزارعوتشكلبيضاء.رمليةوشواطئزرقاء

مناطقفيالمنازلأسطحوتبنىالقطر.أرباعثلاثةحوالي

بالقش.مغطاةتكونأوالأزرقأوالأحمرالآجرمنالمزارع

اعتقادفيالسعيدالحظتجلبالتىاللقلقطيوروتبني

القلاعوترتفعالأسطحبعضعلىأعشاشهاالدنماركي!ت،

ويستمتع.المتموجةالريفيةالأرضفوقالهوائيةوالطواحين

المليئةالحديثةمدنهافىحتىالأخاذالدنماركبجمالالزوار

الحجارةذاتالملونةالقديمةبمبانيهاوكذأ!ك،بالحركة

الملساء.الحجارةذاتوبشوارعهاجيد،بشكلالمرمحة

الحكمنظام

يحكمهادستوريةمملكةالدنمارك.الوطنيةالحكومة

.والبرلمانالوزراءومجلسللوزراءورئيسملكةأوملك



ويضمالفولكيتنجالمسمىالدنماركيالبرلمادمقركريستيانزبورجقصر

حيث،للملكةالرسميةالمقابلاتوقاعاتالعليا،المحكمةأيضاالقصر

الرسمية.المهماتتعقد

ما539لعامالدنماركىالدستورعلىالحكومةوتعتمد

تنفيذية:سلطاتثلاثإلىالحكومةيقسمالذي

الحقيقةفىلكنهالدولةالملكويرأس.وقضائيةوتشريعية

الدنماركفيللوزراءرئيساالملكويعينمحدود،نفوذذو

موجزةحقائق

جن.كوبمها:صمةلعاا

الدنمماركية.:الرسميةاللغة

.الدنماركمملكة:الرسميالاسم

كم.362:شمال-حموباهسسافاتأقصى2.كم)77.43:اللساحة

كم.ا،1،7:الساحلخط.كم2،4:غرب-شرق

:ارتفاعأدنىالبحر.سطحفوقمترا173ارتفاعأعلى:الارتفاع

الساحل.عندالبحرصشوى

121وبكثافةام699تقديرحمسبنسمة00030/2/5:السكان

الريف.في%أ4و،المدنفى86%ولتوزيع2،كمكلفيشخص

.أم819إحصائياتحسبنسمة.1235لم989:السكانعدد

.000.251.5م1002لعامالتقديراتوح!سب

الحليبوماشيةالبقرولحمالشعير،:الزراعة:الأساسيةا!لنتجات

والقمح.الس!وبمجر،والدواجن،والبطاطس،والحليبوالبيض

التروتة.سمك،الرمليةالرماخسمكالقد،سمك:السمكصيد

ومحركاتوابي،الزبدةالمقدد،أوالمملحالخنزيرلحم:الصناعة

المنزلي،والأثاث،والإلكتروليةالكهربائيةوالمعدات،الديزل

الفضية.والأوانيوالسفى،الصينيوالحزفوالاليات

يونيو.5الدستور،يوم:الوطنيةالعطلة

ونشيد،العاليالشراعبجان!كريستيانالملكوقوف:الوطنيالنشيد

النفس.إلىمحببةأرضهناك:الوطنيةالأناشيد

انظر:.الصغرىالوحدةلمعرفة.الأسامميةالوحدةهيالكرون:العملة

النقود.
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أعضاءأكثريةدعمعلىالوزراءرئيسيحصلأنويجب

غالبيةواحدسياسيحزبحققوإذا،الدنماركىالبرلمان

رئيسايصبحعادةالحزبذلكزعيمفإنساحقةنيابية

فيللأحزابالكبيرالعددفإن،ذلكومعللوزراء.

ينالأنبمفردهحزبلأيمستحيلاالأمريجعلالدنمارك

فالشخصواحدلحزبالأغلبيةتكنلموإذا.الأغلبية

رئيسايصبححزبيائتلافأقوىدعميكسبالذي

.للوزراء

بعدمتصويتايواجهالذيالوزراءرئيسعلىويجب

وأالوزراءبقيةمعيستقيلأن-اإما:البرلمانمنالثقة

انتخاباتإلىوالدعوةالبرلمانبحلالملكيطالبأن2-

عامة.

!نشألفالذيالوزراءمجلسالوزراءرئيسويرأس

دائرةمنهمكليترأسحيثالوزراءمنمتفاوتعدد

علىبناءالوزراءمجلسأعضاءالملكويختار.حكومية

التنفيذيةالسلطاتممارسةوتتم.الوزراءرئيستوصيات

*+

-ح!**،33

المرةفياستخدمالدنماركىالعلم

عشرالثالثالقرنفيالأولى

فالديمارالملكقادأنبعدتقريبا،

إلىعسكريةحم!ةالثاني

إستونيا.

الدنماركيالنبالةشعار

القرلىإلىتاريخهيعود

أسودتقفعشر.الثاني

زنابقبينفالديمارقوات

الماء.

قيندجزيرةشبهمنشكألفالشماليةأوروبافىصغيرقطرالدلمحارك

.المجاورةالجزرم!ومئات
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ح!/لم3-أ---ص

اص!،،ك!

لحتن

يبقى.الملكباسموذلكالوزراءمجلسبوساطةالرئيسية

أعضاءأغلبيةبدعميتمتعمادامالسلطةفىالوزراءمجلس

.البرلمان

فيهمبمنالعاليةالرتبذووالحكومةموظفوأما

الوزراء،مجلساقتراحإلىامشناداالملكفيعينهم،القضاة

يتحرىالذيوهوا!لظالم،ناظريدعىموظفاالبرلمانويعين

عنتصدروقراراتأعمالضدالمواطنينشكاوى

فولكيتنجيدعىالذيالدنماركىالبرلمانويتألف.الحكومة

انتخابهميتمعضوا917منيتكونواحدمجلسمن

منعضوا751وينتخب.سنواتأربعكلدوريا

فارو.جزرمنوعضوانجرينلاند،منوعضوان،الدنمارك

أعشز!)لمحىسكاو

ج!%لادإلم!ن!ال-+يصحوهيرشمالس

حلحج

بامر

بحر

الشمال

كم003

الدوليةالحدودلمحىمرجعاليستالخريطةهده

طريقعنالدنماركمقاعدبينمنمقعدا135يشغل

وتقسم،الانتخابيةالدوائرفيتجرىالتىالانتخابات

الختلفةالسياسيةالأحزاببينالباقيةالأربعونالمقاعد

.الانتخاباتفيالأصواتمنالإجمالىنصيبهاحسب

الثامنةبلغماإذاينتخبأندنماركيمواطنلكلويحق

الأقل.علىعمرهمنعشرة

.المقترحالتشريععلىويصوتونالبرلمانأعضاءويناقش

لموافقةالبرلمانيقرهاالتيالقوانينمنمعينةأنواعوتخضع

الدنماركيالشعبيعطىأنويجب.الدنماركيينالمقترعين

ثلثطلبماإذامشروععلىللتصويتالفرصةأيضا

ذلك.البرلمانأعضاء
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.الدنماركفيمحكمةأعلىالعلياالمحكمةتعتبر.المحماكم

منهمخمسةيجلسبحيثقاضياعشرخمسةمنوتتألف

محكمتانأيضاوهناك.قضيةكلفيللنظرالأقلعلى

يجلستقرلمجا.قاضياخمسينقضاتهماعدديبلغعلييان،

شحخصاعشرواثناالعلياالمحاكممنقضاةثلاثةالأقلعلى

قدلكن،خطرةإجراميةقضايافيللنظرالمحلفينهيئةمن

المحلفينوهيئةالقضاةويعمل.بالإدانةقراراالقضاةينقض

المحاكمأما.السجنبمدةالمتعلقةالحكمقراراتلاتخاذمعا

المائة.علىيزيدعددهافإنالصغرىالعادية

عشرةأربعإلىالدنماركتنقسم.المحليةالحكومة

وفريدريكسبورج.كوبنهاجنهماكبيرتينوبلديتينمقاطعة

003حواليإلىبدورهاعشرةالأرلغالمقاطعاتوتقسم

مركزمنالحالاتمعظمفيالبلديةوتتألف.صغيرةبلدية

الدنماركفيبلديةأومقاطعةولكل.ريفيةومنطقةحضري

محافظامجلسكلويختار.المواطنونينتخبهمجلصر

المحلية.الحكومةليترأس

وأكبر.عديدةسياسيةأحزابالدنماركفي.السياسة

وحزبالديمقراطيالاششراكىالحزبهمافيهاحزبين

برامجالديمقراطيونالاشتراكيونويؤيد.المحافظالشعب

وتكافؤ،الشاملوالتوظيف!القويةالاجتماعيالرفاه

أقاموقد.الإنتاجلوسائلالجماعيةوالملكية،التامالفرص

بذلكوسيطرامتعددةصغيرةأحزابمعتحالفاتالحزبان

العشرينالقرنمنالثلاثينياتمنذالدنماركيةالسياسةعلى

حكومياتدخلاالمحافظونويؤيد.منهالعسبعينياتإلى

الاقتصاد.فيمحدودا

الهجرةيعارضالتقدميالحزبيدعىاخرحزبوثمة

ومعظمالدخلضرائببإلغاءويناديالدنماركإلى

حزب،الأخرىالدنماركأحزابوتشمل.المدنيةالخدمات

وحزبالمسيحيالشعبوحزبالديمقراطىالوسط

.الأحرار

القواتفىالعاملينعدديبلغ.المسلحةالقوات

والقواتوالبحريةالجيع!فىيعملون000.03المسلحة

منسنة2وه02بينهومنالرجالمنويجند.الجوية

المسلحة.القواتفىلثمهورتسعةلخدمةالعمر

السكان

الدنماركسكانعدديبلغوأممولهم.السكانعدد

أكبر،كوبنهاجنسكانعددويبلغ.0003.0522

ربعحوالىويعيش.نسمة000.047حوالىمدنها،

ثلاثسكانويبلغوضواحيها.كوبنهاجنفىالدنماركيين

وهى،نسمة0002001منأكثرأخرىدنماركيةمدن

وألبورج.وأودنسأورهوسحجمهاترتيبحسب

والسويديين،بالنرويجيينوثيقةعلاقةالدنماركيينتربط

04(000منالدنماركفىالوحيدةالعرقيةالأقليةوتتكون

علىالجنوبيةجتلاندفيويعيشون.ألمانىأصلمننسمة

ألمانيا.معالدنماركيةالحدودطول

وعلاقتهاللدنماركالرسميةاللغةهىالدنماركيةاللغة

وتكثر.والسويديةالنرويجيةباللغتينجداوثيقة

وفيجتلاند،شماليفيبخاصةالإقليميةاللهجات

اللغةالألمانيةالعرقيةالأقليةوتتحدث.بورنهولمجزيرة

اللغةالبالغينكليتحدثالأمرواقعوفي.الألمانية

الإنجليزية.

المعيشةانماط

مناطقفيالدنماركيين86%يعيش.المدينةفيالحياة

كوبنهاجنهىالتيالرئيسيةالمدنوتتميز.حضرية

إلىتعودأبنيةمنبمزيجوا!بورجوأودنسوأورهوس

إلىبالإضافةوالكاتدرائياتكالقلاعالوسطىالعصور

حديثة.ومساكنمكاتب

الرفاهيةوخدماتالراقيالمعيشةمستوىويؤكد

لذلك،نتيجة،المدنبأنالدنماركفيالواسعةالاجتماعية

دونمبانولا،بالسكانمكتظةفقيرةأحياءبهاليص

يقطنكماشققفيالمدنسكانمعظمويعيش.المستوى

.واحدةعائلةتحويمنازلفيالضواحيمواطنيمنكثير

صناعةمجالفي،الحضريةالمناطقفيالناسمعظمويعمل

.الخدمات

واسعةعامةمواصلاتشبكةالدنماركيةالمدنوتخدم

إلىالضواحيمنالناسالحديثةالقطاراتوتنقل.النطاق

وتوفر.ببعضبعضهاالمدنتربطكماالمدينةوسط

كوبنهاجنمنمنطقةفيتتجمعبالحياةالنابضةوالمقاهيالحوانيت

المرور.حركةعلىمحظورةوهيستروجيتتدعى
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النقلوسائلالسياحيةوالسياراتوالباصاتالدراجات

.المدننطاقفيالرئيسية

عددفيالازديادمعالمدينةسكاننموأدىوقد

والتلوثالازدحاممشاكلإلىوالشاحناتالسيارات

تناقصالصناعىالتلوثأنإلا،كوبنهاجنفيوبخاصة

أخازاعلىالمدينةفىالمصافيمنالكثيراعتمادبسبب

سابقاتحرقهحصانتالذيالحجريالفحممنبدلاالطبيعي

للطاقة.مصدرا

الدنماركيالشعبمن%41يعيش.الريففيالحياة

علىتسيطرالمدنأنمنالرغموعلى.ريفيةمناطقفي

العديدةالمزارعفإن،والاجتماعيةالاقتصاديةالدنماركحياة

تحتلهاالتىالأهميةتظههرتزاللاالأمةلهذهالريفيةوالقرى

م!جةوتعود،واسعةليستالدنماركومزارع.الزراعة

معظمويس!تفيها.يعيشونمنإلىاستثمارهاأومعظمها

عائلةتحويحديتةمنازأ!فىريفيةمناطقفيالمقيمين

.واحدة

أرلغالدنماركسكانغالبيةيتماول.والنترابالطعام

والشساء،والغداء،الفطور،الواحد:اليومفيوجبات

الج!تأوالحبوبمنعادةالفطورويتألف.الليلآخرووجبة

فهواللحمأوالسمكتحضمنالذيالعشاءأماالبيف.أو

التقليديالعشاءويت!صن.عادةالساخنةالوحيدةالوجبة

بالتفاحوالمحشوالمشويأسصأالحممنالمفضلالدنماركي

المسلوقة.والبطاطسالأحمرالملفوفمعالمطبوخوالخوخ

الأخرىالدنماركيةالوجباتفىالرئيسيالجزءويتكون

الشطيرةتكونوقد.سموربرودتدعىمرقدةشطائرمن

روبيانقطعة2.لحوالىهرميةكومةش!صلعلىالواحدة

!ى

كأء*ء-*47؟!كأ*غ!3!3لم3إكم!?7ء!رل!لملا-.لم*!"2كأ!33!37-!ءكا

كهدهحدشكةمعداتالدمماركيولىالمزارعوديستحدم.الحديثةالملعدات

إلىالدمماركيةالمزارعمعظمم!جةوترحغ.رةالمتصوأالحصادة

.ئلاتالعا

الدنماركيونيحضرماوغالبا.رقيقخبزرغيفعلىصغيرة

إلىبالإضافةتقريبافنيبش!ولالمرقدةالشطائرمنطبفا

جذابة.شطائرعدة

والحلوالمنفوشالخبزمنأرغفةبصنعالدنماركوتشتهر

الدكلاركية.الفطائرغالباتدعىاكتيالشرائحوذاتأسذسما

القهوةكع!صةبتناولخاصبشكلالدنماركيونويستمتع

العقبةوتشتملالكرينجل.وتدعىبالجوزالمحشوة

لدىالنموذجية(الطعامبهايختمحلوىوهي)الديزيرية

بالحليب.والأرزالتوتمرطباتعلىالدنماركيين

استراحاتوأثناءالفطورمعالقهوةارتشافويعد

لدىمنهلابدأمراالظهروبعدالصباحفيالعمل

الدنماركيين.

إلىالدنماركىالشعبمن%79ينتمي.الدين

الرسمية.الدنمارككنيسةوهيالإنجيليةاللوثريةاحضيسةا

هذهأتباعمنالملكيكونأنالبلادقانونويقضى

عبادةفيالحريةكاملالشعبلأفرادأنغيرال!ضيسة،

وطنيةبضريبةكبيرحدإلىال!صيسةوتمول.بهمايؤمنون

لهذهأعلىروحيقائديوجدولا.فقطأعضاؤهايدفعها

عشرةشؤونهايديروإنماالإنجيليةاللوثريةالكنيسة

الكنيسةهذهعلىالدنماركيالبرلمانويسيطر.أساقفة

الرومأما.الدينيةممارساتهافىتدخلأيبدونلكن

فيدينيةجماعةأكبرثانيفيشكلونالكاثوليك

.الدنمارك

البالغينالدنماركيينجميعيكونيكاد.التعليم

التزامالبلادقانونويقضي.والكتابةالقراءةعلىقادرين

المدرسةوتتألف.مدرسيةأعوامتسعةبالدراسةالأطفالا

تستغرقبينما،الأولىالسبعةالصفوفمنالابتدائية

ودراسة.أعوامخمسةإلىثلاثةمنالثانويةالدراسة

لدخولمؤهلاالطالبتجعلالثانويةفيسنواتخمس

أقدمها،الدنماركفيجامعاتثلاثوهناك.الجامعة

ما947عامتأسستالتيكوبنهاجنجامعةوأكبرها

الأخريانالجامعتانأما.طالبألف42حواليوتضم

الثانويةالمدارسوتعمل.وأودنسأورهوسجامعتافهما

فهيللدولةالتربويالنظامعنمنفصلةالدنماركيةالشعبية

ماليةباعتماداتواسعبشكلتدعمل!صنهاخاصةمدارس

حكومية.

عنعامةبثقافةاليافعينالشبانالمدارسهذهوتزود

المناهجهذهوتستمر.والأدبوالتاريخالدنماركيالحكم

المدارسفيأثناءهاالطلابويعيشأشهر،ستةطوال

فيشعبيةثانويةمدرسةعشرينحوالي.وتوجدذاتها

فيالنوعهذامنالأولىالمدارستأسيستموقد.الدنمارك

المزارعينلمساعدةوذلكعشر،التاسعالقرنمنتصف
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السياسيةالحياةفيحيويةأكثردورأداءعلىالشبان

أيضااليومالمدارسهذهوتجتذب.للدنماركوالاجتماعية

.والبلدانالكبرىالمدنفىالشبابمنكثيراهتمام

فىالكبرىالمكتباتتشمل.والمتاحفالمكتبات

حواليعلىوتحتوي،للدنماركالوطنيةالمكتبةالدنمارك

فيالجامعةومكتبة،كتابالمليونونصفمليونين

وتدعم.أورهوسفيوالدولةالجامعةمكتبةثم،كوبنهاجن

العامةالمكتباتمنكبيرةمجموعةالدنماركيةالحكومة

عامة.مكتبة2ء.حواليإلىعددهايصل

عددويقعمتحفا.028يقاربماالدنماركفىويوجد

يوثقماالوطنىالمتحفويعرض.كوبنهاجنفيمنهامهم

عصرناإلىالتاريخقبلماعصورمنالدنماركتاريخ

لوحاتعرضالحكومىالفنمعرضفييتمكما.الحديث

.وأوروبيوندنماركيونفنانونبعملهاقامجميلةومنحوتات

الفنونبعرضالجديدجليبتوتككارلبورجمتحفويتميز

كما.والرومانيةواليونانيةوالأترسكانيةالقديمةالمصرية

هلسنجرمدينةجنوبييقعالذيلويزيانامتحفيشتهر

فيالفايكنجسفنمتحفأما.الحديثةالفنيةبمجموعته

إلىتاريخهايرجعللفايكنجسفنخمسفيحويروسكيلد

.الميلاديعشرالحاديالقرن

فيواسعةشهرةالدنماركيينمنكبيرعددنال.الفنون

لودفيجوعرف.خاصةالأدبوفي،عامةالفنونميدان

كتبحيث،الحديثالدنماركيالأدببأبيهولبيرج

منفيهاسخرعشرالثامنالقرنفيومسرحياتقصائد

وأصبح.لودفيج،هولبيرجانظر:.الدنماركىالمجتمع

منالسبعينياتفيكتاباتهمعظمألفالذيإيوالدجوهانز

فيالغنائيةالقصيدةشعراءأشهرأحدعشر،الثامنالقرن

.الدنمارك

عشرالتاسبعالقرنفىالمهمةالأدبيةالأعمالوتتضمن

واناشسيدهلينشليجر،أوآدمللشاعررومانسيةقصائد

كريستيانهانزالأديبوحاز.س.ف.نللشاعرنصرانية

ولعله،الجنعنحكاياتلكتاباتهعالميةشهرةأندرلممن

.كريستيانهانز،أندرسنانظر:.دنماركيكاتبأشهر

تطورعلىقوئاكيركيجاردسورينكتبتأثيروكان

كيركيجارد،انو:.بالوجوديةالمسماةالحديثةالفلسفة

أوبي.سورين

جنسن.فوجوهانزبونتوبيدانهنركمنكلويعتلي

القرنأوائلفيالدنماركيينالروائيينأهمبينمرموقةمكانة

كما،للأدبنوبلجائزةمنهماكلنالحيث،العشرين

بارزوندنماركيونكتابوهناك.جيلربكارلنالها

ومارتين،دنيسوإسحاقبيورنفيج،ثوركيلدأمثالاخرون

نيكسو.أندرسنومارتين،هانسأ.

كتب،الدنماركفيموسيقارأشهرنيلسنأ.كارلويعد

الأوبرافيهابما،عديدةأخرىوأعمالاسيمفونياتست

أستاذقدمفقدالرقصمجالفىأماماسكراد.الهزلية

فيالدنماركيةالمساهماتأهمبورنونفيلأوجعستالباليه

إدارتهتحتالملكيةالدنماركيةالباليهوازدهرت.المجالهذا

عالمية.بشهرةاليوموتتمتععشر،التاسعالقرنمنتصففي

مايكلأمثالمشهوروندنماركيونرسامونوهناك

وكريسقهعستوأولوفإيكرسبورج،دبليو..سيوانشر

.شارفووليم.فيليبسنوثيودوركروير.س.وبكوبك

القياديينالنحتفنانيمنفكانثورفالدسينبيرتلأما

كنيسةفيالمسيحتمثالالشهيرةالنحتيةأعمالهأهموأحد

بيرتل.ثورفالدسين،انظر:.كوبنهاجنفيمريمالسيدة

شخصيةدرايركارلالدنماركيالسينمائىالخرجيعتبر

داركجانالامفيلمهيعتبركماالسينما.تاريخفيمهمة

حازوقدجميلأ.سينمائياعملاام289عامظهرالذي

الأكاديميةالجائزةالأخيرةالاونةفيدنماركيانفيلمان

بابيتمأدبةوهما:،الأجنبيةباللغةفيلملأفضل

الفاغبيليهوفيلمأكسلجابريلإخراجمنأم()879

أوجعست.بيلإخراته!منم(91)88

الآنيةالدنماركيالتصحيمفيالبارزةالأعمالوتشمل

وآرنكلنتلكورالمنزليوالأثاث،جنسنلجورجالفضية

معماريامهندساجاكوبسناشتهروقد.جاكوبسن

صممكما.البسيطةالبنيويةللعناصرالدقيقبتجميعه

الأوبرالدارالشهيرةالشكلالشراعيةالقناطرأتزانجورن

ألمشراليا.فىسيدنىفي

فىالشعبيةالرياضاتأهمالقدمكرةإن.الترويح

الدراجاتسباقتشملمفضلةألعابوهناك.الدنمارك

المضربوكرةوالسباحةوالإبحاروالتجديفوالجمباز

وبطولاتأوليمبيةبطولاتالدنماركيونحازوقد)التنس(

بالسهامالرمايةفيوكذلكالألعابهذهمعظمفىعالمية

الأثقالورفعالخيلوركوبوالمبارزةوالغطس،والملاكمة

رعةلمصاوا

للتسليةالتيفولىحدائقبمتنزهعالمياكوبنهاجنوتشتهر

المتنزهويقدم.المدينةقلبفيام843عامافتتحالذي

صالاتتوجدكما،الإيمائىوالتمثيلالباليهفيعروضا

للسيركوعروضومطاعم،والرمايةالخيللركوب

نارية.ألعابوعروضموسيقيةوجوقات

منكثيراالدنماركلقدطورت.الاجتماعيةالرعاية

التاسعالقرنمنالأخيرالعقدمنذالاجتماعيةالرعايةبرامج

الحوادثحالاتتغطيتأمينيةخططفهناكعشر،

ووفاةوالبطالةوالشيخوخةوالمرضالشديدةوالإصابات

نأالدنماركفييعيشمواطنلأيويمكن.العائلةرب
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فيالتيفوليحدائق

للتسليةمتنره.كوبمهاجن

تجذبعالميا.مشهور

والغريبةالمضاءةأحمحته

ليلا.الزوارمنالعديد

ممظماتالبرامجهذهمعظماوتدير.البرامجهذهإلىينضم

دفعفيويشتركتشكيلها،علىالحكومةبموافقة،خاصة

والحكومةالعملوأربابالتأمينطالبوالأشخاصنفقاتها

إلىتهدفالمشارئالتىبعضالحكومةوتديرذاتها،

.النفقاتوتدبثاملوالأراملالمسنينمساعدة

السطح

.الدنماركأراضيمن7%0جتلاندجزيرةشسبهتشكل

.متجاورةجزيرةمائةحواليفىالدنماركيينمعظمويعيش

أعلىترتفعحيثجمئالدنماركفيمنخفضةوالأرض

إلىجتلاندفىإيديئسكوفهويتلعندفيهانقطة

الدنماركأرضيغطىماوغالباالبحر.سطحفوقمتراا73

منالنهربمكوناتشبيهةتكويناتوهيالجليديةالركامات

قبلذائبةمثالجبوساطةأساساأرسبتوحجارةتراب

فيفقطالأساسيةالصخوررؤيةويمكن.السنينآلاف

.الدنماركمنقليلةمناطق

فىجغرافيةأقاليمخمسةتوجد.الجغرافيةالأقاليم

السهول2-الغربيالكثبانساحل-ا:هىالدنمارك

الشرقية،الوسطىالمرتفعات3-،الغربيةالرملية

البورنهولم.5-،الشماليةالمنبسطةالسهول-4

منرئيسىبشكلشألف.الغربيالكثبانساحل

الغربىالشاطئكاملطولعلىتمتدكبيرةرمليةشواطئ

تدعىوطويلةضيقةبخلجانالشواطئهذهوتنتهىتقريبا.

فىوتوجدبالبحر.متصلةيومذاتكانتالتىبالفيوردات

.بانتظامالبحريالمديغمرهامستنقعاتالغربيالجنوب

الغربيةالرمليةالسهولتكاد.الغربيهالرمليةالسهول

الذائبةالقديمةالمثالجمياهوكانت.منبسطةتكونأن

مكونةالرمالمنكثيراورسبتالأقليمهذأعبرتنساب

.السهولهذه

الدنماركأقاليمأكبرتشكلالشرقيةالوسطىالمرتفعات

كبيرقسمعلىالمتموجةالمنطقةهذهوتشتمل.الجغرافية

وتشكلتقريئا.المجاورةالجزرسائروعلىجتلاندمن

علىطبيعيةموانئالفيورداتوالضيقةالطويلةالخلجان

للمنطقة.الساحليهالخطوططول

عبرملتوياطريقهيشقخليجأوسعهوليموخليج

الخليجهذاويشكل.أكم08مدىعلىالشماليةجتلاند

الغربيالكثبانساحل.ويختهيكم42بعرضدأخليةبحيرة

وتستعمل.الشمالبحرإلىالخليجمنفذعندرملىبشاطئ

والبحر.ليمخليجبينماللتنقلثيبورنقناةصغيرةمراكب

المكونةوتربتهالبعضها.مجاورةالمنطقةهذهجزروتقع

المزارعأراضيأفضلتشكلالعميقةالجليديةالركاماتمن

بحوالي-الجزرأكبر-زيلاندمساحةوتقدر.الدنماركفي

بالسكانمأهولجزءأعظمزيلاندوجزيرة.2كم7و.27

منالأكبرالجزءالجزيرةهذهعلىويقوم.الدنماركفي

الجزءويقعمدنها.وأوسعالدنماركعاصمةكوبنهاجن

ولولاندوفنفالسترأماأماجر،جزيرةعلىالمدينةمنالباقى

أيضا.مهمةجزرفهي

منجزءايومذاتكانتالشماليةالمنبسطةالسهول

عندماالماءسطحفوقالمنطقةهذهوارتفعتالبحر.قاع
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معتدلبشكلمتموجةأراضمنتتكونالشرقيةالوسطىالمرتفعات

جتلاندم!الأعظمالقسمتغطيوهي(،ضيقة)خلجانوفيوردات

.ورةالمجالجزروا

الكثيرويوجدذوبانها.عندالقديمةالمثالجوزنعنهاازيح

المنطقة.هذهفىالمزارعمن

مسافةتعكللىلهاالمجاورةالصغيرةوالجزرالبورنهولم

باقيإلىمنهاالسويدمنالجنوبيةالمنطقةإلىبكثيرأقرب

هذهمعظمالجرانيتيةالصخوروتغطي.الدنماركأجزاء

المنطقة.

منبكثيرالدنماركتحظىوالأنهار.البحيرات

خلفهاصغيرةتجاويففيتشكلتالتيالصغيئالبحيرات

أريسو-بحيرةوتغطي.المثالجفيالجليدذوبانالأرضفي

الدنماركفىويوجد2.كم41مساحة-بحيرةأكبروهي

ويجلغجودننهرأطولهاولعلالقصيرةالأنهارمنعدد

كم.أ58طوله

لمناخا

محاطابلذالكونهاوذلكورطبمعتدلالدنماركمناخ

الشتاءفيالبحارولاتكون.رئيسيةبصورةبالمياهتقريبا

ونتيجة.الصيففيدأفئةولاتكوناليابسةكبرودةباردة

الشتاءفيدافئةالدنماركتجعلالغربيةالرياحفإن،لذلك

فيالطقسعلىالرياحهذهتؤثر.الصيففيوباردة

فييضاأالغربيةالرياحوتجلب.السنةأيامطيلةالدنمارك

منالمتفرعالشماليالأطلسىالتيارمنالدفءبعضالشتاء

لذلكصغير،بلدوالدنمارك.الخليجتيارانظر:الخليجتيار

وتكون.اخرىإلىمنطقةمنكثيرافيهالمناخيختلفلا

فىشتاءالحرارةدرجاتمعدلتقريباالمئويالصفردرجة

وسبعالصفرتحتدرجاتتسعمابينوتتراوح،الدنمارك

فيالمياهتتجمدوقد.الأيامأبردفىالصفرتحتدرجات

لاالأوقاتهذهففى.الباردةالشتاءفصولأثناءالشرق

يجعلمماالباردةالرياحفيالدفءتبعثأنللمياهيمكن

فيالحرارةدرجاتمعدلويكونجذا.بارداالطقس

منالقادمةالرياحتسببوقد.مئويةدرجة17الصيف

خلالوخاصةالحرارةدرجاتفيارتفاعاالشرقيةأوروبا

يبلغسنويامعدلأالدنماركوتتلقىالحارةالصيففصول

وأمطرمنالجومنيسقط)ماالتساقطمنسم61حوالي

(.صقيعأوبردأوثلج

بقليلأكثربرطوبةالدنماركمنالغربيةالمنطقةوتحظى

تصلللرطوبةالحاملةالغربيةالرياحلأنالشرقيةالمنطقةمن

شهريفيوأعظمهاالسنةطيلةالأمطاروتسقطأولأ.إليها

فىيوما03إلى02منالثلوجوتسقطوأكتوبر.أغسطس

الضبابويتشكل.بسرعةعادةتذوبلكنها،السنة

الشتاء،فىالأحيانأغلبفيالخفيفوالضبابالكثيف

.الغريالساحلعلىوخصوصا

الاقلصاد

المواردفيفقيربلدأنهمعقويباقتصادالدنماركيمتاز

الطبيعيالغازبعضعلىالدنماركويحصل.الطيعية

فلابد،ذلكومع.الشمالبحرفيالواقعةالابارمنوالنفط

بعضوتشملباستمرار.النفطاستيرادمنللدنمارك

والفخارالطباشيرالأخرىالمعدنيةالدنماركمنتجات

ومعظموالحديدالحجريالفحميستوردكما.الصناعى

إلىالدنماركفيالتربةغالبيةوتفتقر.الأخرىالمعادن

،للأسمدةمكثفاامشخدامايستوجبمماالغذائيةالعناصر

ومتماوجة،منبسطةالدنماركفيوالأرض.منتجةلتجعلها

توليدفيالأنهارالمستخداميمكنلالذلك،لطيفبشكل

مساحةعشرفقطالغاباتوتغطي.الكهرومائيةالطاقة

منالدنماركحاجةنصفمنأقلوتمونتقرسا،اليابسة

أنحاءبمسائرتحيطتكادالتيالبحاروتوفرتقريبا.الخشب

خلالهامنالدنماركتستطيعللنقلرخيصةوسيلةالبلاد

البحاروهذهمنتجاتها.وتصديرالصناعيةحاجاتهاامشيراد

.بالأسماكأيضاغنية

منأكثرالخدمماتظعةتشغل.الخدمماتصناعة

المدارسوتشمل.الدنماركيةالعاملةالقوىمن66%

والخدماتوالمطاعموالفنادقوالمحالوالمستشفيات

الخاصةوالملكيةوالتأمينالمصارفوكذلك،الحكومية

.والاتصالاتوالنقل

القرنمنتصفمنذبسرعةالتصنيعتوسمع.التصنيع

اقتصادينشاطأوسعكثانيالزراعةمحلحلوقدالعشرين
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أحاليةامموا!حماتهاتشتهرالدنحاركيةالإلكتروني!المنتجات

دنماريمصمععاملاصورةاهذهتعرص.المتمهيرةوتصاميمها

تلمار.حهاريجمع

ثاطات

اتمادية

الاقتصاديةالنشاطاتحسبوالعمالج

متحدمورعمالئويةلة

مويهلسةالألتحاصعددالوطيلباغ

ليالإحماع!الإحمالي

72عامةحدمات

هـشحصيةح!صميئ

11تصحيع

91اجةماحدكمات

خاريةأعحا!"حاصةسلكيةتأم!!

31ودادقومطاستحارة

راتححالات!-

التشييد

4الأسحاكوصيدالعا،توالرراعة

عامةمرا!ق

تحدء!

001إحمالي

اللاثة.ليلصصص!ألى

.أم9!ألعامالأرفاماهده

االإحصاءات؟ارروليةااحماامحط!ة.المصدر

13د

كيةرمماارر

36

توسيعطريقعنالتصنيعلتشجيعالحكومةوقامت.للأمة

،المهرةوالعمالوالفنيينالمهندس!تلتدريبالبرامإلتعليمية

منطقةفيتقريباالدنماركيالتصنيعنصفويتمركز

جودةذاتبضائعالدنماركيةوتنئالمصانع،كوبنهاجن

والأثاثالتلفازوأجهزةالمجسمالصوتأحهزةوتشمل،عالية

الأخرىالمنتجاتوب!ت.الفضيةوالأوانيالصينيوالخزف

الأدويةوصساعةشالالاتأرريزأ!اكاتمحرالدنماركفى

.والج!توالزلدةوالملاس!والنسيجأصسفنوابأنواعهاالمعلبة

مساحةإجماليثلثينحوالمزارعتشكلالزرا!كة.

المتو!مط،فيه!صارا04مايقاربالمزراعوتغطي.الدولة

الصناعة

عة-الز%را

لخدماتا

"7%

للدنماركالإحماليالوطيالابخكان.الإجمالىالوطنىالاغ

الوطنيوالاع.أم9!أعامأمريعيالأردر013لأ000000285

ماقطرألتجهااكتيوالحدماتللمضائعالإحماليةأغيمةاهوالإحمافي

والحكوميةالعامةالحدماتعلىالحدماتوتشتم!.عامحلال

والأعمالالحاصةوالملكيةوالتأميية،اجةالماوالحدماتوالحتمحصية

والتحزئة.الحملةوتجارةوالمنادع،الأتوالاتصاالنقلت!،اضحاريةا

علىالرراعةوتشتملوالتعدير.والتصنيعأضتسييداأ!اعةاتتصير

.الأسماكوصيدا!اساتا

القمحكانعشرالتاسعالقرنمنأضمانينياتاوحتى

أسعارانخفضقثم.للدنماركزراعيمحصولأم!يش!!ا

إنتاجعلىيركزونالدنماركيونالمزارعونبدأوالقمع

والألبانأطزبدةتعاونيةمصانعونظموا،والحليبالبيض

وتغطي.والأرباحالتجهيزاتوتقاسموا،والمسالخ

الزراعة.فروعسائرالحاضرقتالوفيالتعاونيات

هيالألبانأوللحمالمنتجةالماشيةتربيةوأصبحت

وتستخدم.الدنماركيةالمزارعمعظمفيالرئيسيالنشاط

والبطاطسالشعيروتشملأصلدوابعلفاالحاصلاتمعظم

ويزرع(.أوراقذاتنبتة)وهيواللفتالس!وبنجر

فيآخرمحصولأيمنأكثرالمزارعأراضيفيالشعير

المزارعمنتجاتمن%06حوافيوتصدرالدنمارك

.ألبانومنتجاتلحومش!صلفيصيةأصدنمارا

حواليالدنماركيةالصيدسفنتصطاد.الاسماكصيد

السمكأنواعوأهمسنويا.السمكمنمتريطنمليوني

الرمليةالرماحوسمكالبوتوسمكوالرنجةالقدهي

بحرمنالصيدنصف!منأكترويؤخد.والبياضوالإسبرط

.للدنماركالرئيسيالصيدميناءإسبجرجويعتبرالشمال

وفيممتاز.طرقنظامالدنماركفييوجد.النقل

سيارةأو،السياراتمنونصفمليونحواليالدنمارك

.أشخاصأربعةلكلواحدة

فيالدراجاتتقريباالشعبنصفويستحدم

مخصصةممراتبهاأطرقاتاومعظم،تنقلاتهم

.للدراحات

خدماتالحكوميةالحديديةالسككخطوطوتقدم

منضعبكةوتربط.والبلدانالمدنمعظمإلى!عريعةسفر
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كماببعضها،الكثيرةالدنماركيةالجزرالركابنقلسفن

ستورجسرويربط.الرئيسيةاليابسةالمنطقةمعتربطها

زيلاندجزيرتيبينمترا،)1123طولهيبلعالذي،ستروم

مزدحمةعديدةبحريةموانئالدنماركفيوتوجدوفالستر.

.الإطلاقعلىأهمهاكوبنهاجنمدينةوتعد

أوسعأحد،كوبنهاجنقربكاستروبمطارويعتبر

سنويا.مسافرمليون21ويستقبلأوروبا.فيالجويةالمطارات

خمسينحوالىالدنماركفييوجد.الاتصالات

برلينجسكاليوميةالصحفأوسعوتضم.يوميةصحيفة

وكلها.وبوليتيكن؟بلاديتاكسترا.ت(بم)بتيداند

كوبنهاجن.فىتصدر

مذياعجهازتقريباالدنماركيةالعائلاتكلوتمتلك

إذاعةمحطةوتتولى.الأقلعلىواحدتلفازوجهازواحد

مؤسسةو!ط،والتلفازيالإذاعيال!رسالكلالدكلارك

الدنماركية.الثقافيةالشوؤنوزارةأماممسؤولةعامة

ويدفع،البرامجعرضأثناءبالإعلاناتولاتسمح

تلفاز.أومذياعكلعنسنويترخيصرسومالدنماركيون

الدنماركيالبرقنظامإدارةوتتولىالدولةوتمتلك

الهاتفخدمةأما.الطويلةللمسافاتالهاتفوخدمة

.الخاصالقطاعيمدففمعظمهاالمحلي

تاريخيةنبذة

بالدنماركالانيعرففيماالناسسكن.الأولىالأزمنة

المناخفيكبيرةتغييراتوطرأت.عامألفمائةمنذ

ثمالبشر.لحياةصالحةوغيرجداباردةالمنطقةوأصبحت

وبدأ.عام000.41حواليمنذالدفءفيالمناخبدأ

المستمر.الاستقرار

000.3عامحواليمنذالمنطقةفيالزراعةوتطورت

الميلاد.قبل

البحريةالتجارةجعلت،الأولالميلاديالقرنوبحلول

هذهوتوسعت.الرائدةبالحضاراتوثيقةعلاقةعلىالناس

أثناءالدنماركيون.وعاشالسنينمئاتمدىعلىالعلاقة

رؤدعساءيحكمهاصغيرةجماعاتشكلعلىالفترةهذه

الملكيدعلىالدنماركتوحدتم059عاموفي.محليون

.بلوتوثهارالد

الدنماركيونالملاحونبدأم008عامحواليوفي

بغنائممحملينويغادرونهاالأوروبيةالساحليةالمدنيغزون

الدنماركيةالفايكنججماعةونشرتوالكنوز.العبيدمن

تقريبا.عامثلاثمائةلمدةالغربيةأوروبامعظمفيالرعب

عامإنجلترافيالحكمعلىالفايكنججماعةسيطرتوقد

ذلكالدنماركيونالملوكحكمأنالنتيجةوكانتأم160

الفايكنج.انظر:.أم420عامحتىالقطر

القرنأواخرفيالدنماركيينسلطةامتدت.كبرىقوة

طولعلىالميلاديينعشرالثالثالقرنوأوائلعشرالثاني

عامفتحتالتىإستونياإلىالبلطقلبحرالجنوبيالساحل

المدنمعوخلافاتطويلةأهليةحروباأنإلآ.أم912

الثالثالقرنمنالأربعينياتفيبدأتالشماليةالألمانية

عطمة.لدرجةالقطرأضعفتالميلاديعشر

التىمارجريتالملكةأيامفيقوتهاالدنماركواستعادت

ابنهاعرشعلىوصيةبوصفهاالدنماركحاكمةأصبحت

هوكونزوجةمارجريتوكانت.أم375عامالشاب

النرويج.ملكالسادس

مارجريتأصبحتام038عامزوجهاوفاةوبعد

عرشعلىوصيةكانتكماالنرويجعردقعلىوصية

.الدنمارك

السويد،فيالسياسيةالفوضىأثناءأم388عاموفي

وفيأيفئا.القوذلكلتحكمالسويديونالشرفاءانتخبها

الدنماركبينمارجريتالملكةوحدتام793عام

بمركزيةالاحتفاظمعكالمار،اتحادفيوالسويدوالنرويج

عامالاتحادعنالعسويدوانفصلت.الدنماركفيالسلطة

.أمء23

الملكأقرالدينيايلإصلاخأثناءأم536عاموفي

وفي.للدولةرسميادينااللوثريةمذهبالثالثكريستيان

.الدنماركمنمقاطعةالنرويجكريستيانجعلالعامنفس

الملكةقبريزينمخوتتمثال

وحدتالتيمارجريت

فيوالسويدوالنرويحالدنمارك

وفي.م7931عامكالماراتحاد

ولفترةالحكيمةقيادتهاظل

استمتعتعاماعشرين

والنماءبالسلامإسكسدينافيا

.الاقتصادي



كرنمالدا804

الدنماركعلىالسويدتغلبتالسويد.معالحروب

عشرالثامنالقرنوأوائلعشرالسابعالقرنأوائلفي

النفوذبسطأجلمننشبتحروبعدةعقبالميلاديين

السويدية-الدنماركيةالحربوأثناء.البلطجقبحرعلى

عدداالسويدكسبتأم(066-1)657بينماللفترة

الآنيعرفمافىوالنرويجيةالدنماركيةالأقاليممن

منعوهولنداوفرنساإنجلترامنضغطاأنإلآبالصويد.

دونالدنماركوحاولتذاتها.الدنماركتقسيممنالسويد

الحربأثناءفقدتهاالتيالأرضتستعيدأنجدوى

تستطعلمولكنها،أم172-0017الكبرىالشمالية

ذلك.

نظاممنالتحررالدنماركبدأتأم788عاموفي

بالأراضىمرتبطمينالفلاحونهؤلاءوكان،الأرضعبيد

أوائلفىالتعليميةالإصلاحاتوبدأتفيها.عملواالتي

عشر.التاسعالقرن
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الدنماركفيمهمةتواريخ

الدممارك.هارالدبلوتوتالملكوحد

إنجلترا.الدمماركحكمت01لما2ا-

مارجريت.الملكةأيامفىوالنرويجالدمماركاتحدتام

أيضا.السويدلتحكممارجريتالملكةانتحمتام

)اتحادوحدةفىوالسويدوالرويحالدنماركتوحدتام

كالمار(.

الرسمي.الدنماركيالديناللوثريةأصبحتام

ى!السويداحدتهاكتيرةأراصىالدمماركفقدتم0166ا-

السويدية.الدمماركيةالحرب

الدنماركي!!.ا!بيدالتحريرالحكومةبدأتأم

الحروبليالسويدإلىالنرويجالدنماركخسرتام

الشالليودية.

ديمقراطي.دستورأولالدنماركتبنتأم

بروسيااحتلتهمااللتينوهولشتاينشكويغالدنماركفقدتأم

والحمسا.

تحتبقيتالتيلآيسلاندالاستقلالالدنمارك!نحتأم

.أم449حتىالدمماركيالملكحكم

.الدنماركإليالشماليةشلزويغأعيدتأم

التالية.العالميةالحر!أتماءالدنماركألماليااحتلتأم9لاأ-5

منظمةأخرىأمةعشرةإحدىمعالدمماركشكل!أم

ناتو(.)الأطلسيلتحمالحلع!

فيالأعيانمجلمي!ألعىحديدادستوراالدمماركتبنتأم

الرلماد.

الحرةالتجارةاتحادأخرىأقطاروستةالدنماركشكلتأم

الأوروى.

الاوروبية.المجموعةفىعضواالدنماركأصبحتأم

حكومةمحلمحافظةلقيادةتحال!حكومةحلتأم

الديمقراطيير.الاشتراكيين

حروبفىفرنساجانبإلىالدنماركوانحازت

عامالسويدأمامهزمتولكنهاالفترةلتلكنابليون

ام481عامكييلمعاهدةلشروطوطبقا.ام813

حافظتلكنهاالسويدإلىاكنرويجعنالدنماركتنازلت

النرويجية.المستعمراتوبعضحرينلاندعلى

الملكالعامالرأيضغطأجبر.شلزويغحصوب

وعمل.للدنماركديمقراطىدستورعلىالسابعفريدريك

لمجلسينحكوميةسلطةومئأعلى.أم984عامبالدستور

منتخبين.

هولشتاينفيثورةاندلعتأم848عاموفي

جنوبىإلىواقعتاندنماركيتاندوقيتانوهماوشلزويغ،

معالمقاطعتينهاتينالدنماركملكوحكم،مباشرةالدنمارك

فىثوريةحكومةوأقيمت.الدنماركمنجزءاليستاأنهما

منتتخلصأنالحكومةهذه.وأرادتهولشتاين-شلزويغ

كانتالتيالفيدراليةألمانياإلىوتنضمالدنماركحكما

الدنماركيةالوحدأتلكن.قبلمنفيهاعضواهولشتاين

مأ863عاموفى.أم085عامالمتمردينغلبت

بروسياوغزت.الدنماركمنجزءاشلزويغأصبحت

نصراوحققتا.أم864عامالدنماركالنمسا،وحليفتها

هولشتاين.شلزورثواحتلتاسريعا

الثقافةازدهرت.والسياسيةالاجتماعيةالإصلاحات

التاسعالقرنأواخرفىالدنماركفىوالتجارةوالصناعة

طرقوحسنواالتعاونياتأيضاالدنماركيونوطورعشر.

علىالعلياالطقاتحصلتالاونةهذهوفى.زراعتهم

وشكل.البرلمانعلىالسيطرةأعطخهمخاصةحقوق

تناضلسياسيةأحزاباالصناعيونوالعمالالصغارالمزارعون

دستوراالمملكةوتبنت.السياسيةالمساواةعلىللحصول

كريستيانالملكحكمأثناءوذلكأم159عامجديدا

.ام479حتى1291منالملكتولىالذيالعاشر

لشروططبقاالعليابالطبقاتالخاصةالحقوقوألغيت

ديمقراطية.برلمانيةدولةالدنماركوأصبحتالدلمشور،

الأولىالعالميةالحربأثناءمحايدةالدنماركبقيت

بعدالاستقلالالدنماركومنحتأم(.191189)4

متحدةبقيتأنهاإلا.الدنماركيةالمستعمرةلايسلنداالحرب

جمهورية.أصبحتحينأم449حتىالدنماركمع

منالشماليةشلزويغالحلفاءنقلأم029عاموفي

هذهشعبمعظمصوتأنبعدالدنماركإلىالمانياحكم

.الانتقاللصالحالمقاطعة

عامالثانيةالعالميةالحرببدأت.الثانيةالعا!ليةالحرب

القواتغزتام049إبريلمنالتاسعوفى.أم939

الألمانوسمحالدنماركيونواستسلم،الدنماركالألمانية

مطالبهم.تلبيمادامتالحكمفيبالاستمرارللحكومة



904ركنمالدا

للمصانعونسفهاالألمانضدالمقاومةتطورمعولكن

أغصطسفيالبلادحكمألمانياتولت،النقلووسائل

.أم439

مجلسالدنماركيوننظمأم439عامسبتمبروفي

مايومنالخامسوفي.المقاومةحركةلقيادةالسريالحرية

إلىالحلفاءجيوشدخلتألمانياسموطبعدام459

الحربانظر:.هناكالموجودونالألمانواستسلمالدنمارك

الثانية.العالمية

المتحدةالأمفىحصانةذاعضواالدنماركأصبحت

الأطلسيشمالحلفمنظمةفيوكذلكأم،459عام

العشرينالقرنمنالأربعينياتأواخروفى.ام949فى

.الممساعداتمنكثيراللدنماركالمتحدةالولاياتقدمت

دمرتقدكانتالتىالصناعاتبناءالدنماركيونوأعاد

جديد.منقوياالوطناقتصادوأصبحالحربأثناء

السياسياستمراللإصلاخ.الحرببعدمالشين

الخمسينياتخلالالدنماركفيالاقتصاديوالتوسع

وافقتام39ءعاموفي.العشرينالقرنمنوالستينيات

ألغىجديددستورعلىالدنماركيينالناخبينمنالغالبية

أيضاالدستوروجعل.البرلمانفى()الأعيانالأعلىالمجلس

.مستعمرةمنهاأكثرالدنماركمنمقاطعةجرينلاند

علىالدنماركيونالناخبونصادقذلكإلىوباللإضافة

العرلق.يرثواأنوالإناثالذكورالجنسينسفلكلاقانون

أوروبيةدولمعالدنماركشكلتأم069عاموفي

الحرةالتجارةاتحادوالسويدوالنرويجبريطانيافيهابماأخرى

أعضائه.بينالتجارةويعززالاتحادهذايخظم.الأوروبي

الدنماركواستقالت.الأوروبيالحرةالتجارةاتحادانظر:

الأوروبيةالمجموعةودخلت،ام729عامالاتحادهذامن

الغربيةالأوروبيةللأماقتصاديةرابطةوهى،ام739عام

الأوروبية.المجموعةانظر:

ضخمابرنامجاالدنماركطرحتام669عاموفي

التوسعإلىالبرنامجودعاجرينلاند.فىالاقتصاديللتطور

للسمكصيدهافيوكذلكوتحديثها،جرينلاندمدنفي

منحام979عاموفي.المعالجةالغذائيةوالصناعات

المحلي.الذاتيالحكمجرينلاندالدنماركيالبرلمان

واعتلتأم729عامالتاسعفريدريكالملكتوفي

مارجريت.الكبرىابنتهالعرش

-البلدانمنكعدد-الدنماركلاقت.حديثةتطورات

منالثمانينياتوأوائلالسبعينياتفىاقتصادياركودا

البطالةوازدادتالاقتصاديالنمووتباطأ.العشرينالقرن

الأحزاببعضوحصلتشديد.بشكلوالتضخم

عنالناخبينمنكبيرعددعبرعندمادعمعلىالسياسية

.للدنماركالاقتصاديةالحالةبشأنأملهمخيبة

بقيادةائتلافيةحكومةحلتأم829عاموفى

الاشتراكيينحكومةمحلمحافظةأحزاب

تشجيععلىالائتلافهذاعملوقد.الديمقراطيين

لمالدنماركلكن،السليمالاقتصاديالوضعإلىالعودة

والتكالمجفوالبطالةالبيئةتلوثمعضلاتتجابهتزل

الوسطاليمينحكومةسقطت.الرعايةلخدماتالباهظة

الاشتراكيونوعاد،سياسيةفضيحةبسببام399عام

الدنماركيالشعبقبل.للسلطةأخرىمرةالديمقراطيون

يونيوفيأجريالشفتاءفيالأوروبيللاتحادالانضمام

.ام399

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

التاسعكريستيانكريستيانهانزأندرس!،

الرابعكريستيانكريستيانهالزأورستد،

العاشركريستيانتيحوبراهي

وبيأسورين،كيركيجاردنيلزبور،

الثانيةمارجريتفيتوس،بيرخ!

لودفيج،هولبيرجبيرتل،تورفالدسين

تاريخيةنبذة

الأوروبيالمجلسالثانيةالعالميةالحربسكسونيون-الأنجلو

النرويجلسويداقبائل،الحوت

الفايكنجالسبعةالأسابيعحرب

طبيعيةمعالم

السكاجيراكالشمالبحر

جزرفارو،بحر،البلطيق

صلةذاتأخرىمقالات

اكسرحلأمريكيةايلاندزآفيرجينسكندينافياأ

لكروداأبسلندآ

حنكوبنهاندجرينلا

الموضوععرعنا

الحكمنظام-أ

الوطنيةالحكومة-أ

المحاكم-!

المحليةالحكومة-ج

السكان-2

وأصولهمالسكانعدد-آ

اللغة!-

المعيشةأنماط-3

المديخةفيالحياة-آ

الريففيالحياةب

والشرابالطعام-ج

الدين-د

التعليمهـ-

السياسة-د

لمسلحةالقواتهـ-

والمتاحفالمكتبات-و

الفنون-ز

الترويح-خ!

الاجتماعيةالرعاية-ط
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4-السطح

وال!!اراصحيراتا!الحعرا!يةاالأقاليما

المناخ-5

لاقتصادا-6

الأسماكاصيد-دالخدماتصاعة-أ

أستها!اهـ-التصسيعب

الاتصالات-والرراعة-ج

تاريخيةنبذة-7

أسئلة

اطفلا!؟اصدنماركيةاالشعسيةالتا!يةالمدارستقدممادا-أ

الدممارك؟فيالرئيسيالزراعيالشماصما-2

ولصصا!دمماركالإحمالىأصس!!الىاربعحوالىشيهاممطقةأية-3

تقريبا؟القطرفيالممسةالصناعات

الأرروبي؟اللاتحادالدمماركانصمتمتى4

اشايعاغر!اأواحر!ىتموالروالسويدرالدمماركتوحدتكيص-5

عمتر؟

ا!حمرجمائيةاقةا!اأااحوليدالدمماركألهاراستحداميم!سلالماذا6

المائية؟

ومتى؟؟الدنماركوحدالذيم!-7

الحديخت؟أسدمماركىاالأد!اأبيلاسمعرفالذيمد8

م(.498-823هـ،281-2)80الدنياأبيابن

الأموي،اقيس،لنسفيانبرعبجدبنمحمدبنعبدالله

صاحب،المحدث،الحاشظ.البغداديالدنيا،أبيبنأبوبكر

الخلفاء.أولادمؤدب!سان،المفيدةالمشهورةالتصانيف

طبائعيلائ!اوماأحولمابألمماليبالعارف!تالوعاظمنوكان

زثقه.أب!صاهشاءوإن،جليسهأضحكشاءإن،الناس

164مصنفاتهبلعتحتىال!ضيرصنف.وكيرهأبوحاتم

الشكربمالدنيا؟ذمبماليقينبمالصمت؟العظمةمنها:مصنفا

ببغداد.ووفاتهموددهوغيرها.الشدةبعدالفرج

فياللأنهارأطولأحدالدنيبرنهريعد!.الدديير،

الدنيبرنهروينبع.أهميةذاتمنطقةخلالويجريأوروبا،

روسيا.فيسمولنسكمدينةمنبالقربالفالدايتلالمن

روسيامنكلخلالكم2)002لمسافةالنهرويجري

الأسود.البحرفييصبحتىوأوكرانيا،البيضاءوروسيا

النهر.هذاعلىأوكرانياعاصمة،كييفمدينةوتقع

يجريبينما،غاباتمنصمهآفيمنهالشماليالجزءويجري

صناعية،ومناطقزراعيةأراضخلال،الجنوبيالجزء

2.ك!ا405لأ...قدرهامساحةويغطي

الدنيبرنهرمجرىوالحواجزالسدودبناءعمقوقد

فإنولهذا،المائيةالمنحدراتسببتهاالتيالعوائقمنهوأزال

دنيبروجزسدويعتبر.مجراهمعظمفيصالللملاحةالنهر

المائية.السدودأكبرمنواحداالدنيبر،نصعلىالمقام

فيهابماالبضائعلنقلمهماطريقاالدنيبرنهرويعد

منوالأخشابأوكرانيامنوالحبوبالحجريالفحم

نهرالدنيبرلنهرالمهمةالروافدومن.الشماليةالمناطق

ونهر،بريباتونهرإنجوليتز،ونهرالديزنا،ونهرالبيريزينا

منوالعديدالدنيبرنهربينأغنواتامننظامويرلصأ.بسي!!

البلطيق.بحرفيتصباشتيالأنهارا

يبلغأوكرانيافيرئيسيةصناعيةمدينةدلييرويترو!سك

فيالدنيبرنهرعلىوتقع.نسمة1)000041س!صانهاعدد

بوتم!ش،جريجوريالأميرشيدهاوقدأوكرانيا.شرقوسط

الوقتذلكفيتسمىوكانت.أم776مشةسيإهـوا

.أم269سنةالحالياسمهاأخذتثهـا.إكاتيريموسلاف

فى!ير،فيخسطسددنيبروجضسد.سددل!يرو!جر،

ويمدالدنيبر،نهرمصبمنكم032بعدعلىويقعأوكرانيا.

السوفييتىألاتحادمنالجنوبيالحزءومصانعمناج!امعفما

طولويبلغ.المياهانحدارمنالمولدةال!ربائيةأطاقةبااصسابقا

.أم329مشةبناؤهوتمم،61وعرضهأم،005أسمدا

أوكرانيا،الألمانغزاعندمابتفجيرهالسوفييتقاموقد

بناؤهماوأعيد،عليهالمقامةالطاقةمحطةبتفجيرقامواكما

.المياهمن3ام/0002022السدويحجز.ذلكبعد

كيلو6ه!...توليدبه،الملحقةالطاقةمحطةوتستطيع

أوكرانيا.انظر..أممهربائيةاالطاقةمنوات

القويالقماشمننوعالدنيمقماش!.قماش،الدليم

.الأخرىالمتينةوالملابسالجينز،ملابسفيعادةيستعمل

معا،الاثنينمنأو،الصناعيةالأليافااو،القطنم!ويصثنع

الدنيمونسج.النسجان!:.التويلنسجنمطوفقوينسج

وأطلق.م003عامحواليبفرنسانيممدينةفيمرةيلأول

التاسعالقرنأواخروفي.نيمصو!أوسرجاسمعليه

الملابسصانع،ستراوسليفيانتج،الميلاديعشر

الدنيم.منالمصنوعةالزرقاءالجينزسراويلأولالآمري!ي

ليفى.،ستراوس:أيضانظرا

البوية.:نوا0نهالدا

الطباشيرذراتمنيصنعأبيضخليطالأليصادهان

بدلايستعملالمركز.والليمونالعاديوالملحوالماءوالصمغ

وجدرأن،الأساساتجدرانفيغلافلعم!!الدهانمن

فيتكونالتياللأخرىوال!جزاءوالحواجز،الإضاءةغرف

يطلىعملئا.م!طفاطلاؤهاويكونظاهربياضإلىحاجة

الخشنةالجدرانفوقطبقتهأنكما.بفرشاةالأبيضالدهان

.والأوساخالحشراتأمامالثقوبتغلق



411هنلدا

تدميعفياستعمالهيمكنمستحضرالتلمدعدهان

لمعانا.لإعطائهاالأخرىالسطوحوبعض،والمعادنالخشب

وأسائلفيمزجهامعالشمعمادةمنالدهانهذاويصنع

شبخر،ودعكهما،سطحعلىتوزئالدهانوبعد.مرهم

واقيا،غطاءتشك!!التىالشمعمادةماعداشىءكل

بدورتقومفهيالصدأ،تزيلالمعادندهاناتوبعض

دهاناتبعضوتحتويالتلميعبعمليةتقومكما،المنظف

غطاءوتوفراللونتعيدأنيمكنهاصبغةعلى،الأحذية

الحذاء.لسطح

الشمع.:أيضاأنظر

المبكر(.ايمارض)تاريخالأرضانظر:.العتيقالدهر

منمعروفةلمجموعةاسمالدهديةزهرة.رهرةالدهلية،

وبعض.بالمكسيكالأصليةالدهليةمنالمستنبتةالأزهار

أخرىأنواعوتتميز،الشكلكرويالدهليةأنواع

الورقالصباريةالدهليةتتميز.مسطحةطويلةبتويجيات

الملتوية.الطويلةوتويجاتهاالمزدوجبانفتاحها

لحيمةجذورمنأوالعسقوليالجذرمنالدهلياتتنمو

فىتغرسأنويجبما.حدإلىالبصيلاتتشبهوسميكة

خطريزولأنبعدمشمسوقتوفييابسةغنيةتربة

تقتلعأنيجب،الأولالصقيعمروروبعد.الصقيع

معتدلجافمكانفيالشتاءفصلخلالوتخزنالجذور،

بالتربةتخزينهاتمإذاالذبولمنالجذوروتحفظ.البرودة

الجذورتفصلأنيجب،الغرسوقتأثناءوفى.بهاالعالقة

الدهليةوتزهراسم،5عمقعلىوتغرسبعضعنبعضها

الصيف.فصلأواخرفي

.الزهرة:أيضاانظر

.مشهورةحدائقزهرةالدهلية

فيموجودةكيميائيةمركباتمجموعةمنواحدالدهن

كربونمنالدهونتتألف.والنباتاتالحيواناتمنكل

الغذائيةالأصنافأحدوالدهون.وأكسجينوهيدروجين

هماألاخرانوالصنفان.للجسمالمهمةالثلاثالرئيسية

.والبروتيناتالكربوهيدرات

سائلاكانإذا)زيت(النباتيأوالحيوانيللدهنويقال

فيوالزيوتالدهونتذوبولا.الغرفةحرارةدرجةعند

والأثيروالكلوروفورمالكحولاتفييذوبانلكنهماالماء،

عندصلبةالأخرىالدهونوبعضالبقروشحم.والبنزين

حرارةدرجةعندطريةدهونوهناك.الغرفةحرارةدرجة

النباتي.والسمنالخنزير،وشحمالزبد،مثلالغرفة

غذاءمصدرفهو،كثيرةمهمةأستخداماتوللدهن

لممطحتحتالدهنويختزن.والنباتللحيوأنبالطاقةغني

وتقومالبشر،جلدفيهابما،الحيواناتأنواعمعظمفيالجلد

الطقاتأما.الحراريالعازلمقامالمترسبةالدهنطبقات

منأخرىأعضاءوحولالعينبحدقةتحيطالتيالدهنية

ضدالواقياتمقامتقومفإنها،الحيواناتأعضاء

البذور.فىالنباتاتعندالدهنمعظمويختزن.الإصابات

الحيوانيةالدهونكثيرةصناعيةمؤسساتوتستخدم

متنوعة.منتجاتتصنيعفيوالنباتية

فىللطاقةمهمامصدراالدهنيعد.الغذائيةالأهمية

وأالكربوهيدراتمنفاعليةأكثروقودوهوالغذاء.

يعطي9الدهنمنالواحدالجراملأنذلك،البروتينات

منالواحدالجراميعطيبينما،الطاقةمنحراريةسعرات

حرارية،سعراتأربعةنحوالبروتيناتومنالكربوهيدرات

طاقة.منالدهنيعطيمانصفمنأقلأي

فإنها،الطاقةمنعالمكونمنللدهونلماونظرا

الوقودأشكالمنللجسمكفايةالأكثرالشكلتكون

جافاكانلوحتىالدهنيختزنأنللجسمويمكن.الختزن

والزيوتالدهونمصادر

الدهونم!العالميالإلتاجأرباعثلاثةنحوالباتيةالريوتتمثل

الحيوانية.الدهونمنفهوتبقىماأما.والزيوت

ساتيةريوت

حيوايةدهود

اححيلا/61

الححيلصودوى

لشمص-اوار

الصويانبات%22

حرىأهودد2%

زلدة9%-

الودك11%

حيواليةوشحومص-اللفتسدر/

أحرىريوت%أورصالقفىبدر%6

الريتونهـ3%ا!حو!االسوداىالفول%5
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لاختزانالماءمنكبيرمقدارإلىيحتاجولكنهتقريبا،

الكربوهيدراتالجسمويحول.والبروتيناتالكربوهيدرات

ماوإذا،التخزينأثناء(!شحمينسئإلىوالبروتينات

الدهنمنذلكاستمدإضافىوقودإلىالجسماحتاج

.الخزون

ومنفالدهنيةالحموتسمىموادمنالدهونتتكون

الحموضبعضوتعرف.جليسرولعليهيطلقكحول

نموفىضروريةوهي،الجوهريةفالدهنيةبالحموالدهنية

حموضايصنعأنالجسميملكلاإذ،عليهوالمحافظةالجسم

الغذاء.فيوجودهايستدعيمماجوهريةدهنية

أجنائيةاالوحداتالجوهريةالدهنيةالحموضتكون

منخليةأيةفيالخارجيةالحوافتكونالتىللأغشية

منكثيرا-كذلك-الحموضهذهوتشكل.الجسمخلايا

تشكلبلالجسما.خلاياداخل،المعقدةالتركيبات

الشبكية،أغشيةمنرئيسياجزءاالجوهريةالدهنيةالحموض

عصبي.نبضإلىالضوءيحولالذيالعينمنالجزءأي

تمثلالتيا!لشابكفيالجوهريةالدهنيةالحموضوتدخر

العصبية.الخلايابينالالتقاءنقاط

عامتينمجموعتينإلىالغذائيةالدهونتقسم

الناسومعظما.مرئيةغيرودهون،مرئيةدهون:رئيسيتين

أصلحوم،اكدهنيتماولونهاالتىالمرئيةالدهونيعرفون

يعلمونلاالأفرادبعضأنبيد.السلطةوزيوت،والزبدة

الأغذية،بعضفيالموجودةالمرئيةغيرالدهونعن

غيرالدهونوتنتشروالجوز.،والسمك،والبيض،كالحليب

أخباتات،واالحيواناتبعضأجسامفيمتناثراانتشاراالمرئية

الجوهريةالدهنيةالحموضالدهونهذهمثلفىوتكثر

خاص.بشكل

التحكمأنالعلماءمنكثيريعتقدوا!لرص.الدهون

تطورفيالخطرخفضفيساعدربما،الدهوناستهلاكفى

نتيجةالمرضهذايحدث.التاجيالقلبشريانمرض

بيضاءشمعيةمادةوالكولسترول،الكولسترولترسب

القلب.تغذيالتيالداخليةالشرايينجدرأنعلىتترسب

وكثيرا،وضيقةوخشنةصلبةأحياناالشريانجدرانتغدو

الشريانتسددمويةجلطةنتيجةأعلبيةاالنوباتتحدثما

المتقلص.التاجى

المشبعة،الدهون:الدهونمنمعينةأنواعتسمى

ولذلك.الدمفيالكولسترولكميةمنتزيدأنهاويبدو

الغنيةالأغذيةمنيؤخذمابتحديدالعلماءمنينصئثثير

المشبعة.وبالدهونبالكولسترول

بالدهونغنيةأغذيةبتناولالعلماءيوصيالمقابلوفي

أنهايبدوحيثاللاتشبععديدةوالدهونالمشبعةغير

عامالباحثوننشرفقد.الدمفىالكولسترولتخفض

الكولسترولمستوياتانخفاضأنيفيددليلا،أم849

علماءولكن.القلبمرضمنيقلل،الدمفىاحاليةا

والإجهاد،،كالتدخين،أخرىعواملأنيقرونكثيرين

تطورفىيسهم،الوزنازديادأوالرياضيةالتمارينوقلة

يفعلهالذيبالمقدارالأقلعلى،التاجيالقلبمرض

.الكولسترول:انظرالغذأء.

الدهنيالنسيجفىكاالدهونتراكمفىالإفراطيسمى

الغذاءفىللإفراطنتيجةالبدانةتكونوقد.السمنة

علاجويغدو.الغديةألاضطراباتأوالتمارينمنوالإقلال

كالتهابالمرضكانإذاوبخاصةتعقيداأكثرالبدين

ومرض،التاجىالقلبومرضالكبدوتليفالدوديةالزائدة

.السكريالبوأط

جزيءمنالدهونمعظمتتكون.الدهونتركيب

بثلاثمتحدأ،كذلكجليسيروليسمىوقدجليسرول

هذهمنحمضكلويمتل.دهنيةحموضجزيئات

الكربونذراتمنتتكونطويلةسلسلةالدهنيةالحموض

مشبعدهرحريء

المرتشمعاعديددصحريءسحرء

الدهونتركيب

ثلاثالدصحريءلمجصمى

كليتألص.دهيةحموصسلاسل

دراتسسلسلةم!سهاحمض

هيدروحير.لدراتمرتمطةالكرسد

الصورةأعلىال!نائىالشكليمير

مشبع.دهنم!واحداحريئا

مشعةالدهمىالحمضملاسل

درةتتصلوفيهبالهيدروحير،

دراتم!الممك!بالقدرالكربود

أسفلالتسكلأما.الهيدروحير

السلاسلإحدىبرالصورة

عديدمشمععيرلدصالتلات

دراتسعددويرتط.اللاتشبع

لدرةالسلسلةهدهفيالكربود

دقط.واحدةهيدروحير

كربود5

أكسحير"

هيدروح!!5



!اا3هنياتلدا

السلاسلوتتصل.هيدروجينوبذراتبينهافيماالمرتبطة

الدهن.جزيءلتكونجليسيرولبجزيءالحمضية

منممكنعددأكبرمشبعدهنيحمضكلوفي

بقدرالكربونيةبسلسلتهتتصلأنيمكنالهيدروجينذرات

بعضهافيتصلالسلسلةفىالكربونذراتأما.تحتملما

للحموضمثالالأستياريكوحمض،أحاديةبروابطببعض

المشبعة.الدهنية

فيثنائيةبرابطة-الأقلعلى-كربونذرتاوترتبط

ذرتيالسلسلةتفقدوعليه،مشبعغيردهنيحمض

حمضويعد.القبيلهذامنرابطةكلإزاءهيدروجين

مشبع.غيردهنيلحمضنموذجاالأولييك

رابطةمنأكثرفيهتوجدالذيالدهنيالحمضويسمى

هذهوأقلاللاتشبع.عديدالدهنيبالحمضثنائية

،6:22بالمعروفهوتشبعاالجسمفيالموجودةالحموض

ومحتكربونذرة22منمكونةسلسلةلهأنيعنيوهذا

ثنائية.روابط

الثنائيةالروابطعددزادكلماالدهنصلابةوتتناقص

السلسلةطوليؤثركذلك.الدهنيةالحمضيةسلاسلهفى

فالدهون.الدهنصلابةعلىالدهنيالحمضفيالكربونية

الدهونومعظم.الطريةالدهونمنتشبعاأكثرالصلبة

متكررةدهون،السمكوزيوتالنباتيةكالزيوتالسائلة

اللاتشبع.

الرابطةإلىالهيدروجينباضافةصناعياالدهنيصلب

أكثرالدهنيالحمضليغدو،الدهنيالحمضفىالثنائية

الهدرجة.:انظر.الهدرجةالعمليةهذهوتسمىتشبعا.

النباتيةالدهونتمد.الصناعيةالاستخدامات

الصناعة.فيالمستعملةالخامالموادمنالكثيروالحيوانية

الذرةزيتمثل،متنوعةنباتيةزيوتهدرجةوتؤدي

سمنإنتاجإلىالصويا،وزيت،القطنبذرةوزيت

الكتانبذرةزيتويستعمل.المعجناتوسمنالمرجرين

المصنعونويستخدم.زيتيةقاعدةلهاطلاءاتعملفى

الهيدروليكية،المكابحزيتعملفيالهندجوززيت

بهاتغطىالتيوالشوكولاته،والصابون،الشفاهوأحمر

جزءوهو،الشحمالبقردهنويسمى.والمثلجاتالحلوى

وفىالتجميلوموادالصابونصناعةفىيدخلمهم

التزليق.شحوم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

يةالتغذ

الجليسيرول

الاستياريكحمض

الحوتدهن

الزبدة

لزيتا

النباتىالزيت

النباتىالصناعيالسمن

الحيوانيالشحم

الحنزيرلتمحم

العطر

والصابونالمنظف

الودك

البلادفيالبريالنباتانظر:.شجرة،الباندهن

(.البان)شحرةالعربية

تحتيوجدالذيالدهنمنسميكةطبقةالحوتدهن

وخنزير،والدلفين،الحيتانفيالعضلاتوفوقالبشرة

البحريةالثديوذواتالبحر،وبقرةالبحر،وعجل،البحر

البرد.منالحيوانيقيوهو.الأخرى

.الحوتدهنبتسخينالحوتزيتعلىالحصولويتم

التجميلمنتجاتفىالحوتزيتالصناعيوناستخدموقد

.والصابون،النباتيالصناعيوالسمن،والغراء،والكربون

.الحوت:انظر.الحوتدهنالإسكيموسكانويأكل

الموجودالدهنمنيصنعالدهنمننوعالصو!دهن

عندماخصوصاالدهنهذاويستعمل،الأغنامصوففي

لانولين.أيضاويسمىالماء.معيمزجأوالشمعيصفى

كثافةمثلوكثافتها،دبقةاللونصفراءالصوفدهنومادة

،والقلوياتالحموضمعبسهولةولاتتفاعل،العاديالشمع

ويتجزأالماء.فيحجمهامن03%إلى25%منوتمتص

بالماء.مزجهعندبسهولةصغيرةقطيراتإلىالصوفدهن

يو.لانولينأومطئيلانولينيدعىمحلولأيشكلوهو

علىالصوفدهنويستعمل.المحلول:انظر.بى.أس

وفي،والمراهمالمسكناتمثل،الأدويةفيواسعنطاق

كما.بسهولةيمتصهالجلدلأنالتجميلمستحضرات

الجلدية،للبضائعضماداأيضاالصوفدهنيستعمل

وملمعاتالزيتيالرسمفيوأساسا،للمعادنواقياوغطاء

الأحذية.

صحراءالىملية(،)المهحاريالسعودلة:انظرء.ادظ

العربية.الصحراء؟الدهناء

الشحمية،أوالزيتيةالموادمنكبيرةمجموعةالدهئيات

تنقسمحيث،الجيدةللصحةالأساسيةالمقوماتأحدتمثل

،دهنياتإلىحيكائنأيفىالأساسيةالمركبات

ومن.وبروتينات(وسكريات)نشوياتوكربوهيدريتات

وكذلك،النباتيةوالزيوتالحيوانيةالشحومالدهنياتأنواع

.كهـ،د،أ،وفيتامينات،للحيواناتالجنسيةالهورمونات

ولبوالكبدالبيضصفاربالدهنياتالغنيةالأغذيةومن

.الحبوبأنواعمختلف

حيويادوراالدهنياتتؤدي.الدهنياتأهمية

مركزمصدرفهي:نواحعدةمنوالنباتاتللحيوانات

ريةالحراالسعراتمنبقدرالجسميمد،الغذائيةللطاقة

مماثلةكميةتوفرهاالتيالسعراتضعفحواليإلىيصل

تختزنكما.الكربوهيدراتيةالموادأو،البروتينيةالموادمن
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فعلى.دهنياتصورةفيغذاءهاالكائناتمنالعديد

علىالنباتاتمنعديدهأنواعبذورتحتوي،المثالسبيل

النخاعيتكونكمالأجنتها.غذائيكمخزونالدهنيات

الأمعاء،اوأنسجة،الجلديةتحتوالأنسجة،الشوكي

.الأولالمقامفيمختزنةدهنياتمنالدأخلية

فيأساسياعنصرايمثلمعيننوعالدهنياتومن

كماوتحميها.حيةخليةب!صلتحيطالتيالأغشيةتكوين

بحيث،الخليةداخلالأجسامب!!مماثلةأغشيةتحيصأ

غيرتدخلأيدونوظيفتهاتؤديأنخليةكلتستطيع

طاردةموادوالدهنيات.الأخرىالخلايامنفيهمرغوب

،أللفيتامينات)كمذيبات(كبيرةقيمةذاتأنهاإلاللماء،

الماء.فىتذوبلاالتيكهـ،،د

مميبهاترحسبالدهنياتتصنف.الدهنياتأنواع

مركبة.ودهنيات،بسيطةدهنياتإلى

والهيدروحينالكربونعلىتحتوي.البسلطةالدهنلات

مرتبطكحولمنتت!صنوهى.فقطوالأكسجين

ذراتمنمتغيرعددعلىتحتويمعينةعضويةبحموض

أكثروهو-)الشحم(الجليسريدثلائيءفجزي.الكربون

جزيءعلىيحتوي-شيوعاالبسيطةالدهنياتأنواع

منجزيئاتوثلاثةالجليسيرول،يسمىكحولمنواحد

أنواعومن(.العضويةالحموضمن)نوعالدهنيالحمض

البقر)شحموالودكالخنزير،وشحمالزبد،الشحوم

جوزوزيت،الخروعوزيت،الحوتوشحم(،والضأن

مجموعةوهى-الشمعياتأما.الزيتونوزيتالهند،

حزيءعلىفتحتوي-البسيطةالدهنياتمنأخرىشائعة

المزيدعلىللحصول.الجليسيرولجزيءمنأكبركحول

الشمع.بمالنباتىالزيتبمالدهن:ان!،التفاصيلمن

الدهنياتعنتركيبهافيوتختلف.المركبةالدهنيات

علىوتشتملمنها،تعقيداأكثرهيإذ،البسيطة

علىتحتويدهنياتوهي،الفوسفوريةالشحميات

أربعمنتتكوندهنياتوهى،والإستيرويداتالفوسفور،

مركباتإلىبالإضافة،الكربونذراتمنمتصلةحلقات

تحتويدهنياتوهي،الجليكوليةالشحمياتمثلأخرى

للذوبانالقابلةوالفيتاميناتأكثر،أوسكرجزيءعلى

وهى،والتربينات،كهـ،د،أ،فيتامينات،الدهونفي

الكاروت!ت.مثلصفراءأصباغ

أنواعجميعفيالفوسفوريةالشحمياتوتوجد

ومن.والحيواناتالنباتاتجميعخلاياوفيالبكتيريا،

،المنويالسائلالفوسفوريةبالشحمياتالعناصرأغنى

جزيءويحتوي.الدماغوخلايا،والأجنة،والبيض

فوسفاتوأيونجليسيرولجزيءعلىالفوسفوريالشحم

أنواعمعظمتشتملكما.الدهنيالحمضمنوجزيئين

يدخلمركبعلىأيضاالفوسفوريةالشحميات

علىأنواعهابعضيحتويبينما،تكوينهفيالنيتروجين

المركب.بفيتامينفىتوجدالتيالإنوسيتولمادة

تكوينفىمهفاعنصراتمثلفهيالإستيرويداتأما

الهورموناتمنعديدةأنواعصورهاومن.الحيال!صائن

التيوالهورموناتالجنسيةالهورموناتفيهابما-الحيوانية

وهو-والكولسترولالكظريةللغدةالخارجيةالقشرةتفرزها

تدخلكما.الحيوانيةالخلاياأغشيةفيالموجودةالمادة

منوغيرهاالخمائرتكوينفيأيضاالإستيرويدات

الراقية.النباتاتوبذور،الفطريات

-)2918فيكتورلويسبروغلى،دو

الفيزياءفينوبلبجائزةفاز،فرنسيفيزياءعالماأم(.879

.للإلكتروناتالموجيةالطبيعةفيلنظريتهام،929عام

عليهاانبنتالتيالأسسمنواحدةهذهنظريتهوصارت

الفيزياء.علمفروعأحدوهيالكمميكانيكا

يعتقدونعشرالتاسعالقرنأوائلمنذالفيزيائيونكان

المادةوأن،الطاقةمنموجاتعلىيشتملالضوءأن

لتشكلعديدةبطرقتتحددقيقةجسيماتم!تتكون

الفيزيائيالعالمأظهر،أم009عاموفي.الماديالعالم

منيتكونكأنهيبدوالضوءأنبلانكماكسالألماني

الكمات.اسمالجسيماتهذهعلىوأطلق،جسيمات

الإلكتروناتأنإلىبروغليدوتوصل،أم429عاموفي

والموجاتالجسيماتخاصيةلها-معينةظروفتحت-

منالعلماءتحققوقدالضوء.كماتأ!ةحافيكمامعا،

تجريبيا.نظريتهصحة

فيودرسفرنسا.فيدييببمدينةبروغليدوولد

عامباريسبجامعةالفيزياءبقسموعمل،السوربونجامعة

الفيزياء.،الكمميكانيكا:أيضاانظر.م6291

منواحدام(.163-1)868ب.إو.بوا،دو

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيالزنجيالاحتجاجقادةأهم

المعارضالعضرينالقرنمنالاولالنصفخلالأصبح

واسعةشهرةأيضاونال،العنصريللتمييزالرئيسىالزنجى

المؤرخونومازال،الاجتماععلمفىومتخصصكمؤرخ

المجتمعفيالزنوجعنأعدهالذيالبحثإلىيرجعون

الأمريكي.

فكرةعنعبرأمريكيزنجيأولبوادويكونوقد

الإفريقيالأصلذأتالشعوبكلأنومفادهاالأفرقة

معاتعملأنالواجبمنوأنه،مشتركةمصالحتجمعها

نأأم009عامفيبوادوتوقع.الظلمعلىللتغلب



415بيتر،هوشدو

التيالرئيعسةالمشكلة

فيالإنعسانيةستواجهها

فيستتمثلالجديدالقرن

.اللونمشكلة

بيرجهاردتإدواردولد

جريتمدينةفىبوادو

بولايةبارينجتون

دوبواب!وفيوتخرج،ماساشوسيتس

جامعةفيأم888عام

يحصلزنجيأولبوادوكانأم598عاموفي،فيسك

هارفارد.جامعةمنالفلسفةدكتوراهدرجةعلى

مأ019عامحتىام798عاممنبوادودرس

المؤتمرفيوشاركأتلانتا.بجامعةوألاقتصادالتاربخعلمي

البريطانيةالعاصمةفيعقدقدكانالذيالاولالإفريقي

تأييدمؤتمراتبعدفيماونظمأم،009عامفيلندن

وحصل،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتأوروبافيلإفريقيا

سبينجارن.ميداليةعلىام029عامفيبوادو

بوكرتالمعروفالزنجيالمعلمبشدةبوادوعارض

بسرعةالتقدمإحرأزالزنوجبمقدورأنهآمنالذيواشنطن

التقدمطريقعنوليسالجاد،العملطريقعنأكبر

انظر:.الحقوقفيالمساواةعلىالحصولبمطالب

نأالضروريمنأنهأعلنبوادوولكن.بوكرت،واشنطن

بوادوورأىالتمييزالعنصري،سياسةدائماالزنوجيهاجم

الزنوجقيامفيتتمثلالإجحافلمواجهةالمثلىالطريقةأن

منالكثيروصدرت،الظلمضدالنضالبقيادةالمتعلمين

جماعةأرواحبعنوانالمقالاتمنمجموعةفيأفكاره

:كتاببوادوأعمالبينمنوكانام(.9)30الزنوج

الذاتيةدالسيرةام(،)359أمريكافيالزنوجبناءإعادة

م(.691)8بوادوبيفىبليو

بغرضنياجاراحركةأم509عامفيابودوأسس

فيأم909عامفيوأسهم،العنصريالتمييزمكافحة

رئاسةوتولى.الملونةالشعوبلتقدمالقومىالاتحادتأسيس

عاممنألاتحادهذاأصدرهاالتيكرايسيزمجلةتحرير

أحملاأم349عامفىوتركأم.349عامحتىأم019

عملولكنهأتلانتا،بجامعةبالكليةللعملورجعبالاتحاد،

.ام489عامحتىام449عاممنأخرىمرةبالاتحاد

إزاءالرضابعدمإحساساأكثرأم489عامبوادووقدأصبح

العرقيةالعلاقاتطبيعةعلىيطرأكانالذيالبكلءالتقدم

التيهيالشيوعيةأنرأىوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

عامفيبوادوانضملذلك،الزنوجمشكلاتحلبمقدورها

غانا.إلىوهاجر،الشيوعيالحزبإلىأم619

م(.2771-271)6ماريون،فرزندو

الأبورجينويصفيرىأوروبيأولكان،فرنسيمكتشف

الكومنولثفيولايةوهىتسمانيا،فييقيمونكانواالذين

عاممنمارسشهرفيفرزندوودرس.الأسترالي

وقامتسمانيا.باسمالانالمعروفةديمينفانمنطقة،أم772

)ماسكارينسفنقيادةيتولىكانحينماالدراسةبهذه

الساحلعلىهبوطهبعدوالتقىكاستريص!(.ديوماركيز

صورةفيالأولىللوهلةبدواالذينالتسمانيينمنبجماعة

وعبر.رفاقهعلىالرماحبعدفيماأطلقواولكنهم،للغايةودية

التينيوزيلنداإلىللوصولتسمانبحربعدفيمافرزندو

الماووريين.أيديعلىمصرعهفيهالقي

عالمم(.3591-481)8هوجو،فريسدو

فيمعروفاكان،العضويللتطورودارسهولندينبات

التغيرانظر:.الوراثيالتغيرلنظريةمؤلفابوصفهالبدء

منالجديدةالأصنافأنإلىالنظريةهذهتشير.الوراثى

الوراثيةالتغيراتبسببتنشأوالحيواناتالنباتات

ثم،وقتأيفيتظهرأنيمكنالتي(الفجائية)التحولات

لآخر.جيلمنمستمرةتظل

الوراثةفيالبحثعلىحثفريسدوعملإن

زهرةفيوصفهاكالتيالواضحةفالتحولاتوالتطور،

الاستثناءأنهاعلىبعدفيمابرهنتقدالمسائيةالربيع

.القاعدةوليعست

نشربعدواشتهربهولندا.هارلمفيفريسدوولد

ام(.309-1091)الورافيالتغيرنظرية

رسامم(.4681-261)9بيتر،هوشدو

حياةعنتعبرالتيالساحرةبرسوماتهاشتهر،هولندي

ء،بالدفتوحيبألوانلوحاتهتمتاز.الوسطىالطبقة

كما،ممزوجةغيرخالصةالأحيانمنكثيرفىيستعملها

ودحاول.الشمسضوءتأثيراتإبرازفيبالبراعةتمتاز

نأ،زمانهفيالهولنديينالرلمسامينمنغيرهمثل،هوش

خادعانطباعمنذلكيتركهوما،المكانيالحيزعمقيظهر

الأوائلالهولنديينالرسامينمنلغيرهخلافا-ولكنهللبصر.

منكثيرفىكان-اليوميةالحياةبتصويرعنايةأولواالذين

نوافذأوأبوابخلاللمحاتلوحاتهيضمن،الأحيان

حديقة.أوشارعأوحجرةبداخلمشهداليرسممفتوحة

آخرهولنديرساموهو-فيرميروجان،هوشدوولعل

فيأثرا-أيضاالميلاديعشرالسابعالقرنفيعاش

بعضهما.

الرساميننقابةإلىوأنضم،روتردامفيهولقدوولد

.ام655عامديلفتفي
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لدواءا

الأطباءيصفالعلا!.فىالطبيةالوسائلأبرزمنالدواء

ينقذسمةكلففىمنها.للوقايةأوالأمراضلعلاجالأدوية

منكبيرةأعداداالجراثيممبيداتمنوغيرهالبنسلينعقار

الرئويالالتهابومرضالسحايابالتهابالمصابينالمرضى

تمنعوكذلك.الخطرةالمعديةالأمراضمنوالعديد

الأطفالوشللالحصبةأمراضحدوثالتحصينات

ساعدتوقد.الآلاماهسمكناتتزيلكما،والجدري

أطوللفتراتللعيعقالناسمنالملايين-اللهبإذن-الأدوية

.جيدةبصحة

قبلمعروفةتكنلمالاننعرفهاالتىالأدويةومعظم

السلفاعقاقيرأننلاحظفمثلا،العشرينالقرنبداية

فىتستعمللمالجراثيممبيداتوأهمالحيويةوالمضادات

منالأربعينياتوبدايةالثلاثينياتأواخرفيإلآالعلاج

منالكثيرماتالتاريخهذافقبل.الميلاديالعشرينالقرن

الالتهابمرضبسببالعالممنكثيرةأنحاءفىالناس

انخفاضإلىأدىالحديثةالأدويةاستعمالولكن،الرئوي

.المرضهذابسببالوفياتنسبة

وقبل.ام559عامالأطفالشللمرضأ!احاستعمل

يصيبالمرضلهذاالمسببالفيروسكانالتاريخهذا

منالمرضهذاانقرضوقد.عامكلالناسمنالالاف

متوسطتضاعفثمومنالحاضر،الوقتفيالغربيالعالم

الغربية.الدولفيالإنسانعمر

علىقدرةأيضاللأدويةأنبالملاحظةجديرهوومما

منبالرغمالدواءيحدثفقد،الموتأوالمرضإحداث

فحبوب.الحشعمالهأسىءإذاللإنسانكبيراضرراأمانه

منالكثيرلهاأنإلاخطورتهاعدممنبالرغمالأممبرين

أنهامنهمظناأقراصهايلتهمونالذينالأطفالمنالضحايا

أخذإذايقتلأندواءلكلويمكن.الحلوىمنقطع

استخدامسوءانتشرفقدلهذاوإضافة،كبيرةبجرعات

إلىأدىمماالأخرىالأدويةوبعضوالخدراتالكحول

.خطرةمشكلاتظهور

المستحضراتبذلكونعنيأدويةكلمةونستعمل

الناسبعضيستعملهاالتيالكيميائيةالموادوبعضالدوائية

علىيطلقونالأدويةعلماءولكن.والخدراتالكحولمثل
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دواء.اسمالحيالجسمعلىتأثيرذاتكيميائيةمادةأي

الحشراتمبيداتأننجدنظرهمبوجهةأخذناوإذا

عوادممنالناتجةوالكيميائياتالضارةوالأعشاب

الأدوية،منأنواعالبيئةملوثاتمنوغيرهاالسيارات

الأحياء.علىلتأثيرها

فىالمستعملةالأدويةخاصةبصفةالمقالةهذهتتناول

استعمالسوءعنالمفصلةالمعلوماتأما.الطبيةالأغراض

العقاقيراستعمالسوءمقالاتفىالقارئفيجدهاالدواء

انحدرات.!ادمان

ملحوخمانجاحاالماضيةالسنواتفيالعلماءأظهرلقد

معرفةمنوتمكنوا،الأدويةبحوثمجالفيمبهراوتقدما

استبدالتموكذلك،جيدةبصورةللأدويةالجانبيةالاثار

أكثربأدويةالخطرةالجانبيةالاثارذاتالأدويةمنالعديد

ووظائفالحيويةالكيمياءعلميفيالتقدمساعدوقدأمانا.

بصورةالأدويةعنالكثيرلفهمجمئالعلماءالأعضاء

بوصفهعرفالأسبرينأنمنالرغمعلىفمثلا.جيدة

هذاعملطريقةأنإلا،العشرينالقرنبدايةمنذدواء

هذاوساعد.ام719عامإلاتكتشفلمالعقار

العقار.لهذاجديدةاستعمالاتإدخالعلىالاكتشاف

الأدويةأنواع

اعتمادافمثلا،متعددةبطرفالأدويةتصنيفيمكن

وأكبسولاتإلىالأدويةتصنفأنيمكنأشكالها،على

تعاطيهالطريقةتبعاتقسيمهايمكنكما،سوائلأوغازات

الكيميائى.لتكوينهاتبعاأو،الحقنأوالاستنشاقأوبالبلع

تأثيرهاحمسبيقسمونهاالأدويةعلمعلماءولكن

معظمدخولنلاحظالتقسيمهذاوفى،الجسمفيالرئيسي

عشرةاثنتينحوتضم،واحدةمجموعةضمنالأدوية

القاتلةالأدوية-أ:المجموعاتهذهأهمومن،مجموعة

المعديةالأمراضمنالواقيةالأدوية2-للجراثيم

الدمويةوالأوعيةالقلبعلىالمؤثرةالأدوية3-

العصبي.الجهازعلىالمؤثرةالأدوية-4

بأكثرالجسمعلىالأدويةتأثيرملاحظةيجبولكن

تؤخذالأدويةفبعضعضو.منأكثروعلى،طريقةمن

القلب.علىأيضاتؤثرولكنها،العصبىالجهازعلىللتأثير

وتصنيفهاالأدويةمناقشةستتمالمقالةمنالجزءهذاوفي

الجسم.فيالرئيسيتأثيرهاحعسب

بالجراثيمتفلنالتيالأدوية

الجسمتساعدأوبالجراثيمتفتلثالتيالأدويةتقسم

الحيويةالمضادات-ا:نوعينإلىبالجراثيمالفتكعلى

التهابلعلاجالأدويةهذهالأطباءيصفالسلفا.2-

الأمراضمنوالعديدالرئويالالتهابومرضالسحايا

منوغيرهالبنسلينعقارمنالكبيرةالجرعاتوتبيد.المعدية

تضعفبينما،للأمراضالمسببةالجراثيمالحيويةالمضادات

علىالجراثيمقدرةالأدويةهذهمنالصغيرةالجرعات

والدفاعالمناعةأجهزةتساعدوبذلك،الجسمفيالتكاثر

وبعضالسلفا،عقاقيروتمنعمنها،التخلصعلىالجسمفي

يبيدوقد،الجسمفيوتكاثرهاالجراثيمنموالحيويةالمضادات

بمالحيويةالمفاداتانظر:.الجراثيمالأدويةهذهبعض

المعديةالأمراضمنالواقيةالأدوية

إلىالمعديةالأمراضمنالواقيةالأدويةتقسم

والجلوبيلينات.الضديةالأمصال2-اللقاحات-أ:نوعين

الأدويةاستعمالقواعد
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مثل،بالغةوأهميةخاصةم!ظنةالأدويةهذهولبعض

بعدعلاجلهيوجدلاالذيالأطفالشللالتهابلقاحات

حدوثه.

،اللقاحاتمنمتعددةأنواعتوجد.اللقاحات

منواحدنوعلإنتاجالجسمبتنبيهمنهاواحدكلويختص

واحدامرضاتمنعأضىا-المضادةالأجسامتسمىمواد

:ذأسك،المرضضدمناعةداالبدناللقاحويجعل.فقط

المقاومةالمضادةالأجسامالصنعالجسمتنبيهعلىلقدرته

اللقاحاتمنالعديدرتطويرتصنيعتموقد.المرضلهجوم

والدفتيرياالكوليرامثلالمعديةالأمراضمنالكثيرضد

التحصين.والتهابالديكىوالسعالوالجدريوالحصبة

المرضعلىالقضاءفىللجدريالمضادالعقارنجحوقد

ةربصوالجدريلحدوثتاريخآخرويرجع.كاملةبصورة

التحصين.ان!:.أم779عامإلىطبيعية

أ!ديةاا!لأمصالتشابه.والجلوبيلينالفمديةالأمصال

لعصمنأصقايةاعرقدرتهافىاللقاحاتوالجلوبيل!ت

احتوائهافىأطقاحاتاعنتختلفولكنها.المعديةالأمراض

احتوائهامنبدلأأسهائياش!طهافىالمضادةالأجساماعلى

الأحساماهدهمثلصنععلىالجسمتنبهالتيالموادعلى

بسرعةوالجلوليلينالضديةالأمصالتعملولذلك.المضادة

ويصف.منهوالوقايةالمرضمنعفياللقاحاتمنأكثر

محصنغيرإنسانتعرضبمجردالأدويةهذهمثلالأطباء

للوقايةاليومالمضاداتوتستعم!!.نفسهللمرضالمرضضد

الجلوبيلينويستعملأكزاز.واالدفتيريامثلأمراضمن

أ-صاز.واال!ظبوداءال!جدالتهابمثلأمراضمنللوقاية

الجلوبيلين.بمالمصلانظر:

الدمويةوالأوعيةالقلبعلىالمؤثرةالأدوية

والأوعيةالقلبعلىتؤثرالتيالأدويةعلىيطلق

هذهالأطباءويصف.الوعائيةالقلبيةالأدويةاسمالدموية

تعدالتيالدمويةوالأوعيةالقلبأمراضدعلاجالأدوية

الصناعية.الأقطارفىللموتالمؤديةالا!سبابأهمأحد

منظمات-ا:هيأنواعأربعةالأدويةاهذهمنوتوجد

الأوعيةموسعات3-القلبمقويات2-القلبضربات

.الدمضغطمخفضات4-

ضرباتمنظماتتعمل.القلبفرباتمنظمات

ويستخدموتنظيمها.القلبضرباتامشقرارعلىالقلب

،والرجفانالقلبتسرعلعلاجأساساالأدويةاهذهالنال!

تفوقوبسرعةنظامبغيرأسقلبافيهاينبضالتيالحالةوهي

العادية.السرعة

تقلصاتالقلبمقوياتتقوي.القلبمقويات

الجسمأعضاءإلىالدمدورانمنيزيد،مماالقلبوضربات

ضرباتضعفحالاتفىالأدويةهذهوتعطى.المحتلفة

عقاراالأدويةهذهأقوىومن.القلبوتقلصات

وديجيتوكسين.ديجوكسين

هذهتمددأوتوسع.الدمويةالأوعيةموسعات

لعلاجاجاغاوتستعمل.الصغيرةالدمويةالأوعيةالأدوية

إلىالدمحملعنالمسؤولة-التاجيةالشرالينضيوت

باسمالشرايينلهذهالموسعةالأدشيةاوتعرف.أغلصا

لعلاجالأدويةهذهوتعطى.التاجيالشريانموسعات

آلامايسببالذيالتاجيةالشراورنفيالشديدالضيوت

الرياضيةالتمارينمثلعملأيأداءعندالصدرفىشديدة

ومن.الصدريةالذبحةباسمالمرضهذاويسمى.المشيأو

عقاقيرالمرضهذاأحلاجاستعمالآالأدويةأ!ضر

ومحصراتالايزوسوربيدنتراتوثانينتصوجليسرين

بيتا.ومحصراتال!!اسميوم

ضغطمخفضاتتستعمل.الدمضغطمخففات

هذهومن.الشريانىالدمضغطارتفاععلاجشىا!دما

الصغيرةالدمويةللأوعيةالموسعةالأدويةابعفرالخفضات

هذهجوانبفيالملساءأمحضلاتاإرخاءعلىالقدرةذات

الأوعيةفيالدمعلىالجدرضغطمنيقل!مما،عيةالأر

المرتفعالدمضغطلعلاجأخرىأدويةوهناك.الدموية

يصفالأحيانأغلبوفي.مخشلفةبطهرقتعملوالتي

.الدمضغطلتخفيضمريضلك!!أكثرأودواءينالأطباء

العصبيالجهازعلىتؤثرالديالأدوية

والأجزاءالدماغعلىالمشهورةال!دويةمعظماتؤثر

الكحولالأدويةهذهمنر.أ!صبياالجهازمنالأخرىا

-والشايالقهوةوأحصاكاوامنكلفى-وال!صافيير

والحبوبوالمورفينالهيروينمث!!الخدراتووالحشيعش

الجهازعلىالمؤثرةالأدويةمنأنواعحمسةشهناك.المنومة

المبنجات2-المسكناتأ-:وهيالعصبي

.المهبطات5-المنبهات4-المهلوسات3-

الالامتخفيفعلىالمسكناتتعمل.المسكنات

للحواسإضعافأوللوعيفقدانأيبدونأضهاوإزا

المس!شيزيلفمثلا،.الذوقأواللمسمث!!الأحرى

وأبالحرارةالإحساسعلىالقدرةيضعفأندونالصداع

.الطعامتذوقأوالبرودة

الخدراتأ-هما:رئيسيينقسمينإلىالمسكناتوتنقسم

نأملاحظةمع،الالاميسكنوكلاهما.الخدراتعير2-

بدءوعند.والدوخةالنعاسإشتؤديالخدرةا!سم!صات

أشهرومنالتغير.ببعضمتناولهايشعرقداستعمالها

الخدرةالمسكناتأماالأ!مبرين.عقارالخدرةغيرالمس!ضات

مثلالخشخاشنباتمنالمستخرجةالأفيوناتفتشمل
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بالأفيوناتالشبيهةالأدويةوبعض،والكوديين،المورفين

الكوديينالأفيوناتوتشملصناعيا.المنتجةأوالمركبة

والمورفين.والهيروين

الشديدةالالاملعلاجالخدرةالمسكناتالأطباءيصف

ولكن.الخوةالإصاباتأوالسرطانلمرضالمصاحبة

عليهاومعتمدامدمنا،المتعاطىتجعلاستعمالهامداومة

عندوالأعراضالأمراضبعضيمسببمماكليا،اعتمادا

هذهالأطباءيصفلا،ولذلكتعاطيها.عنالمفاجئالتوقف

انحدر.انظر:.الخدرةغيرالمسكناتفشلتإذاإلاالأدوية

بالإحساسالشعورالعامةالمبنجاتتفقد.المبنجات

ومنها،الوعيفقدانإلىيؤديمما،الجسمأعضاءجميعفى

العملياتإجراءعندتعطىالتىوالتيوبنتالالهالوتانعقاقير

فيبالألمال!حساسالموضعيةالمبنجاتوتثبط.الجراحية

يعرففيمافقطتجاورهاأوفيهاتعطىالتيالمناطق

الليدوكينعقاراالأدويةهذهومن.الموضعىبالتخدير

والأطباءالأسنانأطباءالغالبفىويستعملهما.والبروكين

العملياتإجراءعندأوالعينفيالجراحيةالعملياتأثناء

للوعي.كاملافقداناتتطلبلاالتيالأخرىالجراحية

التخدير.انظر:

الهلوسة--وتمسبب(الهلوسة)عقاقير.ا!لهلوسات

يسمعأوالشخصفيهايرىالتيالحالةتلكوهي.للإنسان

هذهمثلوتسمى.الحقيقةفيلهاوجودلابأشياءيحسأو

ولهذه.العقلكاشفاتاوالنفسيةالأدويةأيضاالأدوية

يحيطولما،لنفسهالإنسانتصورتشويهعلىالقدرةالأدوية

.د.س.لعقاقيرالأدويةهذهأمثلةومنأشياء.منبه

فىالأدويةهذهأستعملتوقدوالمسكلين.والحشيش

النفسية.أوالعقليةالأمراضعلاجتجارببعضفيالماضي

وأالنعاسعلىالتغلبعلىالجسمتساعد.ا!لنبهات

وتزيدالعصبيالجهازالأدويةهذهوتنبه،والتعبالإرهاق

والكوكايينالكافيينالأدويةهذهومن،ونشاطهفاعليتهمن

للمنبهاتالعامةالأسماءومنمعمليا،المصنعةوالمنبهات

الأممتامين.انظر:.المسهراتأوالميقظات

العقليالنشاطينفيوزيادةتغيراالمنبهاتتحدث

ذلكيتبعولكناستعمالها.عندلمتعاطيهاوالجسماني

والخوروالاضطرابوالقلقوالإحباطبالكآبةشعور

لإزالةأخرىجرعةأخذعلىمتعاطيهايشجعمما،النفسى

إدمانها،علىيساعدمما،الجرعاتهذهوتتكررالاثار.هذه

أعراضلإزالةالمنبهاتالأطباءيصفأنيندرولذلك

.واللإرهاقالتعب

والقلقوالهمالتوترمنالمهبطاتوتقلل.ا!لهبطات

مجموعاتالمهبطاتقائمةوتضم،العصبىالجهازوتثبط

.والكحولوالمركناتالمهدئات

إلىصغيرةجرعاتفيتعاطيهاويؤدي.المهدئات

الجرعاتتحدثبينما،إزالتهأوالإنساناضطرابتخفيف

هذهالأطباءويصف.والنعاسالاطمئنانفيزيادةالكبيرة

تقللف!،والمؤلمةالصعبةالعقليةالأمراضلعلاجالأدوية

الذينالناسبعضويلجأ.كبيرةبصورةالرعبحالاتمن

بعضتعاطيإلىاليوميةالحياةضغوطتحمليستطعونلا

مرضأيمنمعاناتهمعدممنبالرغمالبسيطةالمهدئات

إلىيؤديقدتعاطيهامداومةأنبالملاحظةوجدير.عقلي

.المهدئ:انظر.اللإدمان

تهدئةعلىقدرتهافيالمهدئاتتشابهالمركنات

بالإضافة،الإنسانلدىإزالتهاأووإضعافهاالاضوابات

لعلاجالأطباءيصفهاولذلك.النومإحداثعلىلقدرتها

وتعد-طبيعيةبصورةالنومعلىالقدرةعدمأو-الأرق

استعمالأ.المركناتأكثرمنمعملياالمصنعةالبربيتورات

وتسمى،والسيكوباربيتالالبنتوباربيتالالأدويةهذهومن

كراتووالمهبطةباربسمثلعامةبأسماءالأدويةهذه

المركنةالأدويةمنمجموعةأيضاوهناك.الجوف

وتؤديوالبارالدهيد.الكلورالهيدراتمثلاللابربيتورية

فيآثارهاإضعافإلىالمركناتتعاطيعلىالمداومة

علىللحصولجرعاتهالزيادةمتعاطيهايدفعمما،الجسم

عقار.،البربيتوراتعقاربمالمركن،انظر:.المعهودةاثارها

الإيثيلىالكحولمادةعلىيطلقشائعاسم.الكحول

وتسببالخمور.وفيالكحوليةالمشروباتفيالموجودة

متعاطيها.عندوالنعاسوالخمولالاسترخاءالكحولمادة

علىالمداومةتؤديالعصبيالجهازمهبطاتمنوكغيرها

.الكحولانظر:عليها.الإدمانلحدوثتعاطيها

الأدويةمناخرىأنواع

منكثيراالناسيتعاطى،أدويةمنذكرهسبقلماإضافة

.الهورمونات2-.البولمدرات-1:مثلالأخرىالأدوية

كابحات5-.الأوراممضادات-4الفيتامينات3-

المناعة.

وطردهالبولتكوينزيادةعلىتساعد.البولمدرات

عملفيهايضعفالتيالحالاتفىتستعملوهي.للخارج

يؤديالكلىفضعف.الأمراضبعضحدوثعندالكلى

ولذلك،الجسمفيواختزانهماوالماءالأملاحتراكمإلى

الاضطراباتهذهمثلدلإصلاحالبولمدراتتؤخذ

فيالأدويةهذهتستعملوكذلك.الكلىعملوتنشيط

الشريانى.الدمضغطارتفاععلاج

تكوينهايتمالتىالكيميائيةالموادمن.الهورمونمات

هذهوتعمل.الجسمداخلالغددبعضبوساطةوإفرازها

الجسموظائفمنالعديدفيالتحكمعلىالمواد
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بعضوتشابهوالتوالد.والتكاثرالنمومثلوتنظجمها،

تمكنوقد.الإنسانهورموناتالحيواناتهورمونات

وتستخدم.تركيبية!ورموناتتصنئمنالعلماء

.طرقبعدةأدويةبوصفهاوالتركيبيةالطبيعيةالهورمونات

لاالذينللمرضىالهورموناتالأطباءويصف

فىالهورموناتمنكافيةكمياتإفرازيستطيعون

إفرازيستطعونلاالذينالسكريمرضىمثل،،أجسامهم

بعضتستخدموكذلك.الإنسوأ؟تمنكافيةكميات

بنقصالمصاحبةغيرالأمراضبعضعلاجفيالهورمونات

الكورتيزولهورمونالأطباءيصففمثلا،،الهورمونات

الروماتويد.مرضلعلاجلق.ت.سأ.المنبهوالهورمون

لتنظيمأوالحمللمنعالهورموناتبعضتستخدموكذلك

النشاطاتفىالتحكمعلىلقدرتهاوذلكالنسل

.الهورمون:انظر.التكاثرية

.الجيدةللصحةالأساسيةالعناصرمنالفيتامينات

بعضظهورإلىالموادهذهبعضفيالنقصويؤدي

أ!جبةاوتعد.الإسقربو!أوداءالكساحداءمثل،الأمراض

كمياتعلىاصلحصولمصدرخيرالمثاليةالصحيحة

الإعطاءالأطباءبعضيلجأولكن،الفيتاميناتمنمعقولة

المرضىلبعضحقنأوأقراصشكلفىالفيتاميناتبعض

الفيتامين.:انظر.الضرورةعند

الخلاياالأوراممضاداتتحطم.الأوراممضادات

منالعديداكتشافمنوبالرغم.الجسمفىالسرطانية

بالخلاياتضرجميعهاأنإلاوتحسينها،الأدويةهذه

بعضالممتخدمتوقد.والسرطانيةالصحيحةالجسدية

يعمل.السرطانمرضىبعضلعلاجالأوراممضادات

للخلايامضادةأدويةاكتشافعلىاليوموالباحثونالعلماء

فقط.السرطانية

البروتيناتبعضتتمكنعندما.الماعةكابحات

مستضداتبمثابةتعملالجسمإلىالدخولمنالعريبة

الأجسامبعضتصنيععلىالبيضاءالدمكرياتوتحث

المناعة.انظر:وإفرازها.بهاالخاصةالمضادة

إنسانمنعضونقلعندنفسهاالعمليةهذهوتحدث

ويقومالمستضد.بعملالمنقولالعضويقومحيثآخر،إلى

إلىيؤديممابه،خاصةمضادةأجسامبتصنيعالحسم

،المضادةالأجسامهذهبوساطةالمنقولالعضومهاجمة

.المنقولللعضوتحيمهذاعنوينتج

الأجسامتكوينللمناعةالكابحةالأدويةوتثبط

وهيآخر.إلىشخصمنعضوأينقلبعدالمضادة

فىتثبيتهابعدالمنقولةالأعضاءلفظلمنعتمستعمل

الإزاثيوبرينبمالأدويةهذهومن.إليهالمنقولجسم

يكلوسبورين.لساوا

الأدويةعملكيفية

أنهاإلا،متعددةبطرقتعطىالأدويةأنمنالرغمعلى

خلايانشاطلممرعةتغييرعلىللدموصولهابمجردتعم!!

الجسم.

الفم،طريقعنالأدويةمعظمتعطى.الأدويةتعاطي

وأالاستنشاقأوالحقنطريقعنيعطىمنهاوالبعض

شكلهالدواءإدخالطريقةيحددومماالجلد.علىالمسح

لايمكنالمبنجةفالغازات.تعاطيهمنوالغرضالصيدلانى

لايمكنوالمراهم،الاستنشاقطريقعنإلاللجسمإدخالها

.المصابالموضععلىوضعهاطريقعنإلامنهاالاستفادة

طرقمنطريقةلكلوالمساوئالمزايابعضوتوجد

طريقعنالأدويةتعاطىأننجدفمثلا،،الأدويةتعاطى

كلتعاطييمكنلاولكن.الطرقأسهلمنيعدالفم

الدواءثيرثالمستقبلنظريةتفسيريهفية

الأدوية!دتالمستق!لسطريةعلىباء

مستقبلاتهاتأثيرهالارتاطهابجزيئات

الطميعيةالأحوالو!ي.الحسمحلايالى

قدرةداتمنشطةجزيئاتابيمرر

)الشكلالمستقملحريئاتالالتحامعلى

وأالتفاعلهدايحدتوقداليمير(.على

التفاعلات!يتسريعاأوإلطاءالارتماط

!عضوترتبط.الحليةداحلالكيميائية

الحرشاتيمعمماالمستقبلمىلحرءالأدوية

معالكاملالارتاطمنالممشطة

الحليةثاطيكيحتهومى،المستقبلات

الأدويةسصتتاله(.الوسطدى)الشكل

!سورةالحليةداحلالمحعتطةالحريئات

!مورةالارتباطسيمكمهامما،كبيرة

الحليةلشاطريادةإلىتؤديكاملة

اليسار(.على)الشكل

*

المشطحزيئات

!!

!

المستقملحريء

ص

!حزر---،

!

،--رر-رلعقااءيحز

*

*
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عندالمعدةفييتلفمنهافبعض،الطريقةبهذهالأدوية

طريقعنالأدويةأعطيتإذاأما.الحمضيةللعصارةتعرضه

عمليةيصاحبقدولكنسريعايكونتأثيرهافإنالحقن

إذابالعدوىللإصابةالقابليةزيادةأوبالألمالشعورالحقن

.أشخاصلعدةنفسهاالحقنةاستخدمت

الطرقهذهومن.الأدويةلتعاطيجديدةطرقوهناك

عبرالرقعةأوباللطخةيسمىماطريقعنالدواءتعاطى

إلصاقهاسمالدواءمنطبقةعلىتحتويرقعةوهيالجلد.

لهالجلدوامتصاصالدواءإفرازيتمثمومنالجلد.على

الطريقةبهذهتتعاطىالتىالأدويةومن.الدمإلىووصوله

الشريانتومميععلىيساعدالذينيتروجليسرين،عقار

المضخةطريقةالدواءلتعاطيالأخرىالطرقومن.التاجي

يمكنصغيرةخزانةبهصغيرمعدنىقرصوهىالمغروسة

عمليةإجراءبعدالجسمفىالمضخةهذهوتدخلملؤها.

حيث،المضخةوإدخالالجلدفتحفيهايتمبسيطةجراحية

داخلالدواءمنقليلةكمياتدفعفيالمضخةهذهتستمر

عنالمضخةملءيمكنالدواءنفادوعند.الدمعبرالجسم

الجلد.عبرالحقنطريق

وامتصاصهالدواءتعاطيبعد.الجسمفيالعمل

الجسمجمئأعضاءإلىيصل،الدملمجرىووصوله

.تأثيرهيحدثحيثالأنسجةخلاياإلىويدخل

إحداثعلىالقدرةلهاالأدويةمنقليلةأنواعوهناك

قطراتالأدويةهذهومن.الدمإلىالوصولقبلآثارها

وعند.الأنفوبخاخاتالموضعيةوالمبنجاتالعيون

نظراضعيفةآثارهاأننجدالأدويةهذهامتصاص

منتتمكنلاولذلكجدا،قليلةبكمياتلامتصاصها

إضافي.تأثيرأيإحداث

خلايانشاطتغييرعبراثارهاالأدويةمعظمتحدث

الأدويةعلمعلماءأدخلالدواءعملكيفيةولتفسير.الجسم

التفاعلاتتتحكمالنظريةهذهعلىوبناء.المستقبلنظرية

تفاعلكلوشحكمنشاطها.فىالخلاياداخلالكيميائية

ويحدثبطها.أوسرعتهاوتحديدالخليةنشاطفيكيميائير

التفاعلاتمنأكثرأولواحدلتغييرهنتيجةتاثيرهالدواء

كليرتبطالاثارهذهولإحداثالخلايا.داخلالكيميائية

فيالتحكمعلىطبيعياتعملمستقبلةبجزيئاتدواء

الخلايا.داخلالكيميائيةالتفاعلات

نأيمكنوماالأدويةعملكيفيةالمستقبلنظريةتفسر

الدواءارتباطفبعد.الخليةداخليعملهلاأوالدواءيعمله

سرعةمنيغيرأنلهيمكن،الخليةداخلالمستقبلةبالجزيئات

المستقبلةالجزيئاتفيهاتتحكمالتيالكيميائيةالتفاعلات

جديدةنشاطاتإحداثيستطجعلاولكنه،طبيعيةبصورة

الخلية.في

والدواءالجسمبينالتفاعلأننجدالأحيانمعظموفي

نشاطمنالدواءيغيرفكماواحد.اتجاهذاتعمليةليس

جديدةموادإلىوتحويلهالدواءبتغييرالجسميقوم،الجسم

هذهوتسمى،الأصليبالدواءمقارنة،ضعيفةفاعليةذات

أيضأواستقلابأوالحيويةالتحويلات،العمليات

.لدواءا

الدائمالتأثيرمننفسهالجسميحمىالعملياتوبهذه

ولذلكالكبد،فيالعملياتهذهمعظموتتمللدواء.

الكبدذيالإنسانجسمفيطويلاالدواءبقاءنلاحظ

لمرضىالدواءجرعاتمنالأطباءيقللولهذا،المريض

للدواء.الجانبيةالاثارلتفاديالكبد

وضارةنافعةآثاراالأدويةتحدث.الجسمفيالآثير

ضرباتلتقويةمادواءتعاطيفعند.الإنسانجسمفى

الاثارهذهيحدثفإنهمثلا،الامهإزالةأووتقلصاتهالقلب

جانبيةآثارايحدثنفسهالوقتفيولكنه.المرغوبةالنافعة

.كبيرةجرعتهكانتإذاوخصوصخاأخرى

بعدالدواءلقدرةوذلكالجانبيةآثارهاالأدويةوتحدث

صحيحهاالجسمأعضاءلكلللوصولالجسمدخوله

لتسكينالمورفينعقارالاطباءيصففمثلأومريضها.

الخلايا،إلىللوصوللقدرتهنتيجةوإزالتهاالشديدةالالام

مما،الشوكيوالنخاعالدماغفيبعضهانشاطوتغيير

نفسهالوقتفىولكنه.بالألمالإحساسفقدانإلىيؤدي

إلىيؤديمماخلاياها،علىويؤثرأخرىأعضاءإلىيصل

الاثارمنوغيرهاالتنفسسرعةوانخفاضوالإمساكالقيء

.الأخرىالجانبية

وتضعفاثارهمنالدواءجرعةزيادةتقويوعموما

منالتناسقهذايختلقدولكن،الجرعةبتقليلالاثارهذه

قدمادواءجرعةمضاعفةأننجدقدفمثلالآخر.شمخص

تحدثلابينماما،شخصفيمراتثلاثآثارهمنتزيد

آخر.شخصلدىالتأثيرفيزيادةأي

للأدوية،الإيجابيةالاثارالأدويةأنواعقسميصف

بالإثارتسمىالضارةالسلبيةالاثاربعضهناكولكن

الجانبيةالآثار-ا:أنواعثلاثةإلىوتنقسمالفارة

يؤديكما.السامةالاثار3-الحساسيةفرطاثار-2

العقاقيروبعضوالخدراتللكحولالمستديمالتعاطي

.اللإدمانحالةإلىالأخرى

جانبية.اثاراالأدويةكلتسبب.الجانبيةالآثار

معظمفىوهيبها.المريضوإخبارتوقعهاالأطباءويستطع

الأدوية.تمئاستعماللاطفيفةآثارالأحوال

الاثارأوالأرجيةبالآثارتسمىالحساسيةفرطآثار

ذويالمرضىبعضعندفقطوتحدث،الحساسيةعنالناتجة

.شديدةأوبسيطةآثاراتكونوقد،بعينهلدواءالحسا!مية
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توا!اظتاتابىمنالأصىالأدوقيوتأقياليمى(أصورة)1الشركاتمعام!ليكيميائياالأدويةا!عظمتصسيعشم.الأدويةبعضمصادر

والكوديين.المورفينمتلالمحدرةاحقاقيرالعضممهتستحرحا!ذياالأفيولىمصدرهو(الوسطىأ!كمورة)1متلاالخشحالقصات.والجراتيموالمعادد

المرضىبعضأوردةفيتحقنالتي(اليسرىاصورة)1ا!ريديةااب!المحااضصميعالأحرىاالموادشلعص-الصوديومكلوريد-اطعامملإويستعمل

.والشر!الأكللايستطيعونالدين

وأالأسبرينتعاطيأضاسابعضاستطاعةعدمنلاحظفمثلا

العقارين.لهذينالمفرطةلحساسيتهمنتيجةالبنسلين

بعدأي-بهالتسممبعدتظصللدواء.السامةالآنار

إلىتؤديأنويمكن-منهجداكبيرةجرعاتتعاطي

سامةاثاردواءفدسل.الإنسانوقتلالجسمخلاياإتلاف

جرعاتتعاطيعندخطيرةبصورةتظ!ول!ضها،بسيطة

.كبيرة

كبيرةكمياتتعاطيعلىالمداومةتؤديالدواء.إدمان

أجربيتوراتواوالأمفيتاميناتالكحولمثلالأدويةبعضمن

لآثارها،أ!دائماأوالجسديالنفسىالاحتياجإليوالخدرات

اساعاالحالةهذهيلازم.الإدمانالحالةهذهمثلعلىويطلق

ذإالدواء؟لآثار(الجسم)تحملأوالجسمبمقاومةيسمىما

الجرعةلزيادةيدفعهمماالدواء،أثربضعفالمعتاديشعر

بالجرعاتالمحدثالسابقالتأثيرعلىللحصولالمعتادة

النفسيألاعتمادفيهايظههرالتيالمرحلةوتسمى.الصغيرة

ويصاحبالدواء.إدمانبحالةمعاكلاهماأوالجسديأو

بعضللإدمانالمسببةالأدويةتعاطيعنالفجائيالتوقف

مرضأوالانسحابلأعراضتمسمىالتيالأعراض

العقاقير،استعمالسوءانظر:الدواء.عنالانسحاب

.انحدراتإدمان

بعضمعالأدويةالجسميطرد.للأدويةالجسمطرد

والبرازالبولفي-مخلفاتمنيطردمامعالفضلات

بعضحالةفيالزفيرطريقعنأو-والدموعوالعرق

العامة.الغازيةالمبنجات

وبيعهاالأدويةإنتاجكيفية

الأعمالأكبرمنوتسويقهاالأدويةصناعةتعد

وإنجلتراوألمانيافرنساأنونجدأقطار.عدةفيالتجارية

أكبرمنالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوسويسراواليابان

المقالةمنالجزءهذاويختصالمضمار.هذافيالأقطار

رئيسية.بصورةوبيعهاالأدويةإنتاجكيفيةببيان

لإنتاخالصيدليةالصناعاتتقوم.الادويةمصادر

تقوموكذلك،أساسيةبصورةكيميائياالمركبةدزيةالأ

والفطرياتالنباتاتمنالمستخرجةالأدويةبعضبإنتاج

.والجيناتوالجراثيماوالمعادنوالحيواناتوالعفن

الأدويةمنالكثيرالكيميائيونصنعالكيميائيه.المعامل

تفوقأوتطابققدوالتيطبيعيا،لاتوجدالتيالقيمة

والعفنوالفطرياتالنباتاتمنالمستخرجةمثيلاتها

تصنيعالشركاتوتستطيع.والمعادنوالحيواناتوالجراثيم

معملياالمصنعةالأدويةمنكبيرةكمياتوإنتاجالدواء

الطبيعية.المواردمنالأدويةباستخلاصمقارنةأقلوبتكلفة

المستعملالهيدروكورتيزونهورمونيستخلصفمثلا

،والأغنامللأبقارالكظريةالغددمنالمفاصلالتهابلعلاج

قليلةبتكلفةكيميائياالهورمونهذاتصنيعيمكنولكن



423ءوالدا

الطيعي.وتصنئالهورموناستخلاصبتكلفةمقارنة

المصنعللهورمونالخطرةالجانبيةالاثارأننجدلهذاوإضافة

الطبيعي.الهورمونيحدثهاالتيتلكمنأقلمعمليا

منالعديدالأدويةشركاتتنتجوالفطر.النباتات

الأدويةهذهومنوالفو،النباتاتمنالمستخرجةالأدوية

فمثلا.الحيويةالمضاداتوبعضوالمسكناتالقلبمقويات

شجرةأوراقمنللقلبالمقويالديجيتالعقاريستخرج

الحصولوشمالفطر،منالبنسلينويستخلص.الثعلبقفاز

الأفيونمادةمنللألمالمسكنالمورفينعقارعلى

بعضأيضاوهناك.الخشخاشنباتعصارةمنالمستخرجة

الدوائيةالشركاتولاتقومالنباتاتمنالمستخرجةالأدوية

والمسكلين.الحشيمقمثلبتصنيعها

يتمالتيالمهمةالأدويةبعضهناك.الحيوانات

الهورموناتمثلوأليافهاالحيواناتخلايامناستخلاصها

فىالهورموناتونقصالمفاصلأمراضلعلاجالمستخدمة

غدةمنالمستخرجالإنسولينهورمونأيضاوهناك.الجسم

منالملايينويستعملهوالخنازير،الأبقارفيالبنكرياس

هورمونالأطباءيصفوكذلكالسكر.مرضى

الأبقارفيالدرقيةالغددمنالمستخرجالتايروكسين

غددهمتستيملاالذينالمرضىبعضلعلاجوالخنازير

منه.كافيةكمياتإنتاخالدرقية

منالعديدالدوائيةالشركاتبعضتصنع.المعادن

صبغةتصنيعيتمفمثلا.المعادنمنالمستخرجةالأدوية

الجرثوميةالالتهاباتلعلاجوتستعملأليود،معدنمناليود

نتراتتصنعوكذلك.والكدماتالجروحمواضعفي

لإيقافالجروحعلىليوضعمسحوقشكلعلىالفضة

يستعمللهذاوإضافة.الجرثوميةالالتهاباتولمنعالنزيف

أمراضبعضلعلاجالفضةلنتراتالخففالمحلولالأطباء

والجلد.العين

بعضعزلفيوالأحياءالكيمياءعلماءنجحالبكتلريا.

بعضعلىللحصولبهاالبكتيرياوتغذيةالإنسانيةالجينات

تقومالتيبتلكالشبيهةالهورموناتأوالكيميائيةالمواد

ماعزليتمذلكوبعد.الإنسانفيالجيناتتلكبتصنيعها

لعلاجواستعمالهالبكتيرياخلايافىوتنقيتهتصنيعهتم

والإنترفرون،الإنسولينالأدويةهذهومن.المرضىبعض

الفيروسيةللالتهاباتتعرضهعندالجسميصنعهامادةوهو

الأمراضفىالتحكمعلىقدرةأيضاالمادةولهذه.المعدية

منهانوعمنأكثرويوجد،الفيروساتبوساطةالمسببة

الإنترفرون.انظر:.الأورامبعضلعلاجحاليايستخدم

وتطويرهاالأدويةبحوث

منالعديداكتشاففيالأدويةشركاتتستمر

بعضاكتشافأنمنالرغموعلى.الجديدةالأدوية

اكتشافأنإلا،المصادفةطريقعنيكونقدالأدوية

بنوعتختصمافكرةتنفيذعنديتمالحدشةالأدويةمعظم

الدواءتصنيعوبعد.قديمدواءتطويرأوالأدويةمنجديد

فيوسهلامأمونادواءليكونوتطويرهاختبارهيتم

وهىسنواتعشرالعمليةهذهتستغرقوقد.الاستعمال

جدا.مكلفةعملية

إلىالعمليةهذهترجع.الجديدةالأدويةاكتشاف

الدوائية،الشركاتفيالكيميائيينالباحث!تمسؤولية

مناستخلاصهأومعملئاالدواءبتركيبإمايقومونوالذين

شهوربينماتستغرققدعمليةوهي،الطبيعيةالمصادر

الحيوية-المضاداتأحداكتشافاستغرقف!ثلا.وأعوأم

إحدىفىالباحثينمن-تتراسايكلينالأوكسيعقار

أنواعاختبارفيقضوهاعامينمدةالأمريكيةالشركات

العالم،فىمناطقعدةمنأستجلابهاتمالتربةمنعديدة

ويستعمل.عينةألفماثةمنأكثرالعيناتهذهبلغتوقد

والالتهابالهوائيةالقصباتالتهابلعلاجحالياالعقارهذا

الديكي.والسعالالرئوي

الباحثونيجريجديددواءاكتشافعمليةتتمولكى

المادةفاعليةمدىلمعرفةالحيواناتعلىالتجاربمنالكثير

علىالأوليةالتجاربوتتمخطورتها.وعدمالمكتشفة

الوبر.وحيواناتوالجرذانالفئرانمثل،الصغيرةالحيوانات

الدواءيعطى،الحيواناتهذهعلىالتجاربنجاحوعند

ويتطلبوالقرود.الكلابمثلالكبيرةالحيواناتلبعض

الأدويةمنمئاتتجريبومأمونفعالواحددواءاكتشاف

التجاربتجرىالدواءاكتشافوبعدحديثا.المصنعة

نأيمكنالذيالصيدلانيوالشكل،عملهطريقةلمعرفة

المتوقعة.الجانبيةوآثاره،لهالجسمطردوكيفية،فيهيصنع

المكتشفةالشركةترسلالمعلوماتهذهكلتج!يعوبعد

الشركةبلدفيبالأدويةالختصةللسلطةالمعلوماتهذه

بعضفىواختبارهالجديدالدواءبتجربةالإذنمنهاطالبة

.الناس

الختصةالسلطةإعطاءبعد.الإنسانعلىالتجارب

،الإنسانعلىبتجريبهالمكتشفةللشركةالإذنبالدواء

التجاربمننوعينلإجراءالمكتشفةالشركةتخطط

المتطوعينمنمجموعةعلىالدواءيجربأولأ.السريرية

علىالدواءاختباريتمالتجاربهذهنجاحوبعدالأصحاء.

الذينفسهالمرضمنيعانونالذينالمرضىمنمجموعة

أجله.منالدواءصنع

التابعينالسريريين(الباحثين)الأطباءأحدويقوم

ويعاونه،السريريةالتجاربجميععلىبالإشرافللشركة

المستشفياتلأحدالتابعينالأطباءمنمجموعةذلكعلى
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للاشتراكالمتطوعينالمرضىبتجهيزيقومونالذين،الكبرى

علاجهمومدةالمتطوعينعددويعتمد.التجاربهذهفى

الغالبوفي.نفسهوالدواءالمرضنوععلىالجديدبالدواء

قدالتىالتجاربهذهفيالمرضىوالافمئاتيشترك

.أعواموعدةشهوربنماتستغرق

أهممنوالحذرةالدقيقةوالتجاربالاختباراتوتعد

تحرصوكذلكللدواء.المكتشفةالشركةمسؤوليات

عنالمسؤولةالحكوميةوالمصالحللدواءالمنتجةالشركة

بعدوصحتهمالمواطنينحمايةعلىبلدأيفيالأدوية

نأيجبولكن.إليهمبالصحةضاردواءأيوصول

الاختباراتدرجةكانتمهماأنه،حقيقةدائمانتذكر

تكتشفلافقدرالحرص،الدقةمنالأوليةوالتجارب

مازلنافنحنالدواء.منالمتوقعةوغيرالضارةالاثاربعض

بدايةفيأوروبافيحدثالذيالمحزنالمثالذلكنذكر

الحواملالنسوةتعاطتحينماالعشرينالقرنمنالستينيات

تشوهاتحدوثإلىأدىمماتاليدوميد،المركنالعقار

ولادةذلكومن،المولودينالأطفالمنالكثيرلدىخلقية

هذهمثلحدوثنسبةولكن،أرجلأوأيدبدونأطفال

جدا.قليلةالمفجعةالاثار

للدواءالمنتجةللشركةالتابعالسريريالباحثويقوم

للعقارالسريريةالتجاربنتائجبتقويمالعلماءمنغيرهمع

المرضلعلاجمسبقاالموجودةبالأدويةمقارنتهوتتمالجديد.

كذلكالباحثونويستمرالدواء.صنعأجلهمنالذينفسه

اقتناعوعند.الحيواناتعلىالجديدالدواءاثاردراسةفى

ممتاز،وأمانجيدةفاعليةذوالجديدالدواءبأنالشركة

وسلامةفاعليةمدىمعرلةعلىتساعدالجواناتعلىالتجارب

(أعلاه)الصورةالحيوانوزنيتمالاحتباراتهدهسوكجزءالدواء.

المحتلفة.الأوزانذاتالحيوالاتبينالدواءتأثيراتاختلافلمعرفة

لمانتاجلهاالسماحبالأدويةالختصةالسلطاتمنتطلب

للجمهور.وبيعهالدواء

التيالشركةتقوم.إنتاجهتمالذيالدواءتطولر

وسهلمأمونشكلفيبتطويرهالدواءاكتشفت

فىالباحثونيسعىلذلكللجمهور.بيعهقبلللاستعمال

الجديدالدواءلمادةإضافتهايجبالتيالموادلمعرفةالشركة

وأأقراصأوسائلأوكبسولاتشكلفيتصنيعهشملكى

هذهمثلوتسمى.استعمالهيمكنآخرصيدلانىشكلأي

الدواء.فعاليةعلىلاتؤثروهيالمسوغاتالإضافيةالمواد

الدواءصلاحيةمدىويقررونالباحثونيدرسوكذلك

تخططالخطواتهذهكلمنالانتهاءوبعد.للاستعمال

ضخمة.بكمياتالدواءلإنتاجالشركة

بالجملةالإنتاج

كمياتوالتطويرالبحوثفترةخلالالشركاتتنتج

طريقةأنمنالتأكدعلىتعملذلكوبعدالدواء.منقليلة

كمياتلتصنيعصالحةالتجريبيةالكمياتتلكتصنيع

إجراءفىالشركةتبدأولهذا.وإنتاجهالدواءمنكبيرة

إحدىباستخدامضيقنطاقعلىإنتاجاختبارات

بالجملة.الدواءإنتاجقبلالتجرل!يةالصناعيةالوحدات

فيالتغييراتبعضإجراءإلىالتجربةهذهتؤديوقد

التصنيع.عملية

الإنتاجخطةبدقةليبينجدولآالمنتجةالشركةتضع

قدجداكبيرةبكمياتدواءأيإنتاجلأنوذلك،بالجملة

وكذلكللجمهور.بيعهوقبلتخزينهأثناءتلفهإلىيؤدي

تصنيعهاتمقدالدواءكمياتكلأنمنالشركةتتأكد

عشوائيةعيناتفحصيتمولذلكنفسها.والدقةبالطريقة

يتمالتصنيعفىخطأأيظهروإذا،مصنعةكميةكلمن

وإتلافها.إلغاؤهاأوالكميةتصنيعإعادة

والبيعالئوزيع

بدونبيعهيمكنقسم:قسمينإلىالأدويةتقسم

منطبيةوصمةبإبرازبيعهيستلزموآخرطبيةوصفات

والأدوية.ببيعهالصيدلييقومحتى،أسنانطبيبأوطبيب

وبعضالأسبرينتشملطبيةوصفاتبيعهايتطلبلاالتى

المأمونة.الأدويةمنوتعدالسعالأدوية

الأدويةءأسما

اسم2-كيميائىاسيأ-:باسميندواءكليسمى

واحداسمدواءلاييكونأنيمكنلهذاوإضافة.علمي

الاسمأننجدفمثلا،التجاريةالأسماءمنأكثرأو

كلورو-6-هوللبولالمدرةالأدويةلأحدالكيميائى

-24،،هـأ-2سلفاميل7--هايدروثنائي3-4،
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فهوالعلمياسمهأماأكسيد.ثنائي-أ،1بنزوثياديازين،

إزيدركس:التجاريةأسمائهومنهايدروكلورثيازيد،

وهايدروسوفليورك.وهايدرودايرل

للدواء،الكيميائيالتركيبالكيميائيالاسميصف

فيكما-وصعبطويلاسمولكنه،حقيقةالدواءويعرف

الأسماء.هذهاستعماليشيعلاولذلك-،السابقالمثال

ويعطيمختصرا،اسماللدواءالعلميالاسمويعد

فيواضحهوكماللدواءالكيميائيالتركيبعنفكرة

لاولكنه،السابقالمثالفي)هايدروكلورثيازيد(دواء

وسهولةقصرهميزأتهومن.كاملةبصورةالدواءيصف

الكيميائي.بالالمسممقارنة،استعماله

ويقومتجارئا،اسماالدواءالمصنعةالشركاتوتعطي

أسماءتحتولكن،بعينهببئدواءالشركاتمنالعديد

الأدويةالشركاتتبيعالأحيانبعضوفي،مختلفةتجارية

العلمية.أسمائهاتحت

تاريخيةنبذة

قدالتاريخقبلماشعوبتكونأنالمحتملمن

بمالعالمفىحضارةأولفجربزوغقبلالأدويةامشعملت

النباتاتبعضقدرةاكتشفواقديكونواأنالمحتملومن

وربما،بعفالأمراضمنوشمفائهمالامهمتسكينعلى

المريضةالحيواناتبعضالتهامأيضالاحظواقديكونون

النباتاتهذهبتناولقامواثمومنوشفائها،النباتاتلبعض

مرضهم.عندنفسها

التيالصلصاللوحةتعد.اللاضيةالازمنةفيالأدوية

الشرقفيالسومريةالحضارةعهدإلىتاريخهايرجع

لاستعمالمكتوبسجلأول-.مق0002عام-الأوسط

وكذلك.طبيةوصفةعشرةاثنتااللوحةوبهذه،الأدوية

..ماق055لعامتاريخهيرجعمصريقرطاسيحتوي

الصينيينقدماءواستعملدواء.سبعمائةمنأكثرعلى

قاموامنأولالرومانويعد،الأدويةمنالكثيروالرومان

كلكميةتحددطبيةزصفاتأولوكتابةصيدليةبافتتاح

الدواء.عليهايحتويمادة

منللعديدالقدماءاستعمالمنالرغمعلىولكن

وقد،ناجحةتكنلمعلاجاتهممعظمأنإلا،الأدوية

العلاجاتهذهبعضتعاطيعنالناتجالشفاءيرجع

بعدتلقائيامنهايشفىالتىالأمراضبعضإلىالطبيعية

للظنالناسبعضممايدفعحدوثها،منأيامعدةمضي

الاخرالجانبومن.العلاجاتلتلكيرجعقدالشفاءبأن

التيالنافعةالأدويةمنعدداهناكبأننعترفأنعلينا

والرومانالإغريققدماءاستعملفقدالقدماء.اكتشفها

زيتالمصريينقدماح!واكتشف،الالاملتسكينالأفيون

أكلالصينيوناكتشفكما،الإمساكلعلاجالخروع

.الدمفقرلعلاجالكبد

فيوالدواءالطبتطورعندما.المسلمينعندالدواء

المسلمونالأطباءرأى،العباسيةالخلافةأيامالإسلاميالعالم

بحيث،الطبمهنةعنالصيدلةمهنةفصلمنلابدأنه

فىذلكتطيقوتم.منفصلتخصصالأدويةلعلميكون

مهنةازدهارعلىذلكوساعد.والأندلسمصرفيثمبغداد

مسلمونعلماءواستطاع،الإسلاميالعالمفيالصيدلة

مماالدواء،وتركيبالطيةللوصفاتالكاملالتفرغكثيرون

الصيدلة.علمفىكبيرةثورةأحدث

مهنةبوصفهاالصيدلةمهنةظوتفقدأوروبافيأما

عشرالحاديالقرنفيمرةلأولالطبعنمنفصلة

الأوائل.المسلمينتجربةمنمشةثلاثمائةبعدأيالميلادي

فريدريكالإمبراطورأصدرعندماألمانيافيذلكوكان

.خاصبإذنإلاالصيدلةأوالطبممارسةبمنعأمراالثاني

المسلمينالعلماءمنكبيرعددبدعوةالإمبراطورهذاوقام

نابولي،جامعةفىالطيةالعلوملتدريسوالغربالشرقمن

سالرنو.طبكليةوفي

الصيدلة،صناعةأسه!وضعواالذينهموالعرب

راحواثمغيرها.ومنالهندمنالعقاقيريجلبونفكانوا

ويدرسونها،المرضىبهاويعالجونالعقاقيرمختلفيصنعون

-21)0حيانبنجابرويعدفيها.الكتبويؤلفون

الحامضاستحضرمنأولم(،381-737هـ،ا89

الصودااكتشفمنأولوهو،الزاجزيتوس!اهالكبريتي

وفيالسمومفيكذلكحيانبنجابروبحث.الكاوية

ونباتيةحيوانيةسمومإلىوقسمهامضارها.علاجطرق

مقدمةفيالجليلالإسلاميالعالمهذاويعد.وحجرية

فيالعلميةالتجاربعلىاعتمدواالذينالتجريبيينالعلماء

وتعتمد..مق002،لعاميرجعالمكتوبةالطبيةالوصفاتأقدمتاريخ

المحتلفة.الأمراضلعلاجالنباتاتعلىالوصعاتهذهمعظم
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وتركت.العل!يةالحقائقإلىللوصولوالمعاملالختبرات

والذينعاصروهالذينالعلماءعندكبيراأثراالقيمةمؤلفاته

لقدراتمنهمالكثيرويندهش،اليومحتىبعدهمنجاءوا

هذهكلإلىوصلتالتىالعلميةحيانبنجابر

أوروباعلماءونجد.الميلاديالتاسعالقرنفيالاكتشافات

والفضل.والنبوغبالسبقلهيشهدونقطاعاتهمبمختلف

لها،مستقلةمهنةالأوائلالمسلمينعندالصيدلةكانت

آنذاكللصيدلىيسمحولا.وأسسهاوتقاليدهاقواعدها

الاختبارفيينجحأنبعدإلاالصيدلةصناعةبممارسة

يمنحثم،الادويةلعلمدرالشهبعدلهيعقدالذيالتأهيلي

كشففياسمهويسجل،المهنةبممارسةلهترخصشهادة

فىالاوائلالمسلمونأبدعوعندما.الممارلممينالصيادلة

عددذلكعنونتج،اصيدأسةاعلىعلومهاطبقواالكيمياء،

"إن:مييرهوفالأسستاذويقول.المركبةالأدويةمنكبير

القرنمنتصفحتىأوروبافىاستمرالعربيالصيدلةعلم

".الميلاديعشرالتاسع

يو!طبيادستورايدرسأنالصيدلةطالبعلىكان

تموقدوالعقاقير.الأدويةتحضيرفىاتباعهايجبالتيالطرق

صيدليك!!وعلى.الطبيةالوصفاتلتحضيرصيدلياتافتتاح

أعقاقيراتحضيرمهنةيمارسأنقبلاليمينقسميؤديأن

ذلكفىالإسلاميةالدولةإدب!!،فحعسبهذاوليس.الطية

علىمحكمةرقابةووضعتالعقاقيرأسعارحددتالوقت

الصيدلياتتفتيشفىتتمثل،الأدويةتحضيرومعاملالصيدلي

وإذأ.السائدةالدواءلقواليناتباعهامنللتأكدلاخروقتمن

فإنه،الأمانةوخيانةبالغعث!تتعلقمخالفةالصميدليارتكب

أولهموالمسلمون.الإعدامإلىيصلقدشديداعقابايعاقب

فيبدأوامنوأول،العالمفيللصيدلةمدرسةأسه!من

الكحولمثلبالدواءالمتعلقةالكيميائيةالمركباتتحضير

فيالتقطيرعمليةبدأوامنأولأيضئاوهم.النتريكوحمض

الأدوية.علمعلىالكيمياءوطبقواالتاريخ

الكتبمنعدداوالصيادلةالمسلمونالأطباءألفوقد

والعلميةالطبيةالطرقوالشرحتوضحلالرسمالقيمة

والحيواناتالطبيةالاعشابواالنباتاتمنالدواءلتحضير

شكلاممتباهذهفيالرسومووضحت.والمعادن

البلادعواصمفيانتشرتالتيالإسلاميةالصيدليات

يرتديهكانالذيالأبيضالثوبوتوضح،آنذاكالإسلامية

ولايزال.الصيدليةداخلمهنتهيمارسوهوالمسلمالصيدلي

الأوائلالمسلمونالصيادلةبرعوقد.الانحتىسائدأهذا

الأملاحواستخدامالسكر،قصبمنالأشربةتحضيرفي

تحضيرمنتمكنواكما.الطبيةالوصفاتتحضيرفيالمعدنية

كتبومن.صيدلياتهمفيالعويةوالزيوتالكحول

يلى:ماالأوائلالمسلمونخلفهاالتيالإسلاميةالصيدلة

العقاقيرفييبحثداود،ابنلمؤلفه.الألبابتذكرة

الأعشابمنطبيةوصفاتويشمل،القديمةالعربية

القرونفىالمهمةالصيدلةمراجعمنوكان.والأدوية

فيهوردتالتيالطيةوالنباتاتالأعشابومن.الماضية

لعلاجالخلةوبذر،الموضعيالخدرلتحضيرالسكرانورق

.البولاحتباسلعلاجالبقدونسوبذرة،القلبأمراض

وأمريكاأوروباعلماءأنفيالكتابهذاأهميةوتبدو

،جديدةأدويةلاكتشاف،ام469عاميراجعونهبدأوا

وأمريكاوألمانياهولندافيالأبحاثهذهوبدأت

وإيطاليا.والدنمارك

داودالمنىأبيلمؤلفه.الأعيانودستورالدكانمنهاج

.الهجريالسابعالقرنفيعاشأ!دياالنصرأبىابن

نصائحفيهووردت.الشعبيالطبكتبمنوالكتاب

كالأمانةالصيدليفيتتوافرأنيجبالتىللصفاتمفيدة

تعالى.اللهمنوالخوفوالثقةوالدينالخلقوحسن

الطبفييتحدث.والحكمةالطبفيالرحمة

داءلعلاجالمستخدمةالعقاقيربعضويصف،الشعبى

التنفس،وضيقوالظهرالمفاصلوآلاموالبهاقالثعلبة

والبولوالبواسيرالمثانةوحصى،والطحالالكبدوأمراض

.الحروقوعلاجوالفصدالحجامةوطرقالدموي

الأطباءتأمرأنعلىالإسلاميةالدولةوقدحرصت

ورقةعلىللمريضدواءمنيصفونهمايكتبوابأنالأوائل

وأالصفةأوالنسخةأوالتذكرةتسمىكانتخاصة

إلىسارياالنظامهذااستخدامولازال.الطبيةعفةالو

جالتالبريطانيالصيدلةمجمعاختاروقدهذا.يومنا

أعظمبوصفهماالإسلاميالطبيبسيناوابناليوناني

الصيدلة.علمفىالفضللهماكانالتاريخفياثنين

بحذريختارونالإسلاميةالحضارةفيالصيادلةوكان

.والكفاءةالأمانةبصفاتيتحلواأنويجبشديد،

علىويشرفعليهايحافظأ!نصيدليةلكلوكان

لصيدليةمكانهناككانمستشفىكلوفيأدويتها.

قسمإلىإضافةللمرضىوصرفهاالعقاقيربتحضيرتقوم

والطب.الصيدلةعلوملتدريس

الوسطىالقرونكتابهفىجوردانليبنجامينيقول

وضعمنأول"إن:الطبتاريخفيالأوروبيةوالنهضة

".العربعلماءهمالمستشفىمنجزءالتصبحالصيدلية

فىوالمسلمينالعربأعلامكتابهفىالدفاععبداللهويورد

مستشفىكلفيوضعواقدالمسلصينالعلماءأنالطب

فكرةفإنوهكذاالميلاديعشرالثانىالقرنمنذصيدلية

عنالعالمنقلهافكرةهىالمستشفىداخلصيدليةإنشاء

ثمانيةمنأكثرقبلطبقتهاالتيالإسلاميةالعربيةالحضارة

.قرون
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الإسلامية،الحضارةفيوالصيدلةالطبمراكزأهمومن

.فارسبلادفيوجنديسابورودمشقوبغدادالإسكندرية

علمتصنيففيكبيرفضللهمكانمسلمونصيادلةوظهر

108هـ،522-1)85الكندييوسفأبيمثل:الأدوية

-908هـ،265-أ)49إسحاقبنوحنينم(،866-

هـ-أ54عام)المولودالطريسهلبنوعليم(،986

-854هـ،2032-04)الرازيبكروأبيم(،077

هـ،384عام)المتوفىالأهوازيالعباسبنوعلىم(،329

-359هـ،404-32)4الزهراويالقاسموأبرم(،499

629هـ،044-351)البيرونيالريحانوابىام(،130

-819هـ،942-371)سيناوابنأم(480-

1134هـ،106-)952القرطبيعمرانوأبيأم(370

هـ،646-)575البيطاربنمحمدوأبيام(402-

أم(.9117-248

هـ،682-06)5القزوينيمحمدبنزكرياأما

والعلاجالتداويعنكتبفقدأم(،8021-283

كانفقد،الطبيةالوصفاتعرضفيخاصامنهجاواتبع

حسبالوصفةفىالمستخدمةالطبيةالمادةيذكرخواص

القزوينيواستطاع.قبلهمومنزمانهأطباءإليهوصلما

الشربمثل:المعالجةمنطرقعدةيستخدمأن

والنثروالتدخينوالتعليقوالتحاميلوالأكلوالمضمضة

ويشمل،والشموالتبخيروالطليوالم!حوالردق

الأدويةتقسيممنوتمكن.والداخليةالخارجيةالعلاجات

!ط:أنواعثلاثةإلى

والفضةكالذهبالمعادنوتشمل.المعدنيةالأدوية

الورقكحجروالأحجار،والرصاصوالحديدوالنحاس

الرحاوحجرالبلوروحجرالمطروحجرالصدفوحجر

والنفطوالكبريتكالزئبقالدهنيةوالأجسام،ذلكوغير

والعنبر.

قسم:قسمينإلىقسمهاوهذه.النباتيةالأدوية

وقسم.والنخلوالكافوروالسرووالبلوطكالتوتالأشسجار

.والريحانوالخردلوالثوموالترمسالأرزمثلالنجوم

الحيواناتمنمستخلصةوهذه.الحيوانيةالأدوية

والأسدوالظيوالأرنبوالجاموسوالفرسكالبقرة

والحماموالإوزكالبلبلالطورومن.والذئبوالثعلب

أجزاءهناالطيةالوصفةوتشمل.والعقابوالكروان

واللبن.والإفرازاتوالجلدواللحمكالعظمالحيوان

الوسطىالعصورخلال.الوسطىالعمورفىالأدوية

فيوالتعلمبالعلمالشغفضعفأم(،04-005)0

الأدويةمنقليلاإلاالأوروبيونيضفلمولذلكأوروبا،

الأطباءأضافذلكمنالعكسوعلىوخصائصها،

منإليهموصللماإضافةعنها،المعلوماتمنالكثيرالعرب

العربنقلوقد،والصينيينالرومانقدماءمنعنهاعلم

الوسطىالعصوروخلالأوروبا.إلىالمعلوماتهذهكل

فيالصيدلياتانتشارإلىأدىكا،للأدويةالحاجةالثشدت

ذلكحتىولكن.العربيالعالمفيأنتشارهابعدأوروبا

الجسم،أعضاءعملكيفيةعنعلمهناكيكنلمالوقت

وبذلك،الأدويةعملوطريقة،المعديةالأمراضوأسباب

،والمضرةالفاشلةالأدويةمنللكثيرالناستعاطىاستمر

.المفيدةالأدويةمنوالقليل

القرنينخلالوالعلماءالأطباءأظهر.العلميالتقدم

علمفيمهماتقدماالميلاديينعشروالسابعالسادس

إلىأدىمما،الأخرىالعلمحقولبعضوفيالأدوية

وتطويرها.الأدويةتحسين

الطبيببدأالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلففى

مثلالمعادناستعمالفىبارسيلسوسفيليبسالسويسري

تطلبولكن،الأمراضمنالعديدلعلاجوالزئبقالرصاص

ووظائفالجسمبنيانمعرفةفيتقدماالأدويةتطوير

الأعضاء.

أندرياسالبلجيكيالطبيبنشر،ام435عاموفي

الجسموصفعنكتابأولالتشريحأبوغزاليوس

الخاطئةالاعتقاداتمنالكثيرلبطلانأدىمما،وتركيبه

بدايةوفي.الجسمتشريحعنسمابقاسائدةكانتالتي

الإنجليزيالطبيباكتشفالميلاديعشرالسالغالقرن

الجسمفيالدمدورانوكيفيةالدمويةالدورةهارفيوليم

عشرالسابعالقرنأواخروفي.القلببوساطةضخهبعد

فانأنطونالهاويالهولنديالعالماكتشفالميلادي

ولكن.البدائيةالمجاهربعضاستعمالبعدالجراثيمليفنهوك

يثبتلمالأمراضفىالجراثيمدورأنإلىالملاحظةتجدر

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىإلا

الثامنالقرنفىالدوائيةالثورةبدأت.الدوائيةالثورة

هذهوخلال.الانحتىمستمرةومازالتالميلاديعشر

وكيفيةالأدويةمنالمئاتاكتشافمنالعلماءتمكنالفترة

أعضاءوظائفعملوكيفيةالأمراضومسبباتعملها

فيكبيرةثورةظهورإلىالأدويةاممتعمالوأدى.الجسم

كمامهما،علماوصارالأدويةعلموتطورالطبممارسة

.الصناعاتأكبرمنالدواءصناعةصارت

إدواردالإنجليزيالطبيبتمكن،ام697عاموفي

الجدريمرضمنللوقايةالتلقيحطريقةإدخالمنجنر

مصابةامرأةمنأخذهتمبقيحولدبتلقيحقامإذ،المميت

البسيطالمرضبهذاإصابتهإلىأدىمماالبقر،جدريبمرض

.الجدريبمرضمقارنة

ولمالجدريبمادةالطفلجنرالطيبحقنذلكوبعد

الولدجسمتعريضلأنوذلك،المرضبهذاالولديصب
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ضد-ومناعةمقاومةجسمهأكسبتالبقرجدريلجرثومة

ا!لماءاألاكتشافهذاودفع.المميتالجدريمرض

إلىأدىمما،الختلفةألامراضضدلقاحاتعنللبحث

.وتطورهالمناعةعلمظهور

العلماءتعلمالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةوفي

استخراجتمحيث،النباتاتمنالأدويةاثحمتخراجكيفية

تمقليلةبسنواتذلكوبعد.ام608عامالمورفين

بعضإلىإضافة،واستخلاصهالكينيندواءالمستخراج

.الأخرىالنباتيةالأدوية

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتوخلال

وطبيبأ!نجكروفوردالطبيب،الأمريكيينمنكلأدخل

استعمالطريقة-حدةعلىكل-مورتونوليمالأسنان

وفى.الحراحيةالعملياتإجراءفيللمساعدةالمبنجات

الفرنسيالعالمتمكنالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

ترسيخمنكوخروبرتالألمانيوالطبيبباستيرلويص

باستيربرهنفقدوإقرارها.الأمرافبالجراثيمربطنظرية

وإمكانيةالمعديةالأمراضإحداثعلىالجرأثيمقدرةعلى

تم!شوكذلكلها،المسببةالجراثيمبقتلالأمراضمنالوقاية

.مرضلكلالمسببةالجراثي!تحديدطريقةابتكارمنكوخ

احالماأجرى،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي

المناعةحهازعلىالأبحاثم!العديدإيرليخبولالألماني

تطويرفىالأبحاثهذهساعدتوقد،السرطانيةوالأورام

الحديث.الطبفىالكيميائيةوالمعالجةالمناعةحقلى

التقدمخطىتسارعتالميلاديالعشرينالقرنوخلال

الأساسيةالأدويةمعظماكتشافتمإذ،الدوائيةالثورةفى

وهو-هورمونأولاستخراجتمفقد.الآنالمعروفة

الأمريكىالأدويةعالمبوساطة،أم898عام-الأدرينالين

فريقتمكنالعشرينالقرنمنالعشرينياتوفيإبل.جون

منبانتنجفريدريكالكنديالطيببرئاسةأبحاث

انقذوقد،وامشخلاصهالإنسولينهورموناكتشاف

السكر.مرضىمنالملايين

الألمانى.العالمأدخلأيضاالعشرينالقرنأوائلوفى

الأمراضلعلاجالكيميائيةالمعالجةطريقةإيرليخبول

للفتكالكيميائيةالموادتستخدمالطريقةهذهوفي،المعدية

السرطانية.الخلاياولتحيم،للأمراضالمسببةبالجراثيم

أرسفينا!ن-عقارإيرليخاكتشفام،019عامففي

مندواءأولبوصفه-لممالفارسانالتجاريبالاسمالمعروف

منالعديدلاكتشافمهدمما،الكيميائيةالمعالجات

السلفا.وعقاقيرالحيويةالمضادات

أولبوصفهالبنسليناكتشافتم،أم289عاموفي

ألكسندرالإنجليزيالعالماكتشفهحيث،حيويمضاد

جيرهاردالألمانىالطيبتمكنأم،359عاموفي.فليمنج

مندواءأولوهوبرونتوسيلعقاراكتشافمندوماك

هذهمنالعديداكتشافتمثمومنالسلفا،مجموعة

الأكيدةفاعليتهابرهنتالتيالحيويةوالمضاداتالمركبات

المعدية.الأمراضمنالعديدعلاجفى

الخفضةالبربيتوراتاكتشافتمأم،309عاموفي

الثلاثينياتأوائلوفي.والعضلاتالعصبيالجهازلنشاط

الجهازلتنشيطالأمفيتاميناتاستعمالتمالعشرينالقرنمن

اكتشافتمالعشرينالقرنمنالخمسينياتوفي.العصبي

تمنفسهالقرنمنالستينياتخلالوفى،المهدئاتبعض

الحمل!عحبوبأو،والولادةالنسلتنطمحبوبإدخال

واستعمالها.

العشرينالقرنبدايةحتى.الدوائيةالصناعةكلو

جدا،قليلاللأدويةالمصنعةالشركاتعددكانالميلادي

دواءمنيبيعونهمامعظمبتحضيرالصيادلةويقوم

حدوثبعدولكن.الخاصةصيدلياتهمفىوأعداده

الصناعةظهرت،الأدويةعالمفيالكبيرةالتطورات

التيالأدويةمنالكثيرلاكتشافوذلك،الحديثةالدوائية

ولايمكن،خاصةأجهزةوتصنيعهاتحضيرهايتطلب

الثورةساعدتوكذلك.خاصةصيدليةفىتصنيعها

لتصنيعجديدةطرقاكتشافغلىأوروبافىالصناعية

الدوائيةالشركاتظهورإلىأدىمما،بالجملةالأدوية

الصناعةعالمفيتحكمتالتيالضخمةالأوروبية

سنين.لعدةالدوائية

بدءفيرحباريخ،الأمري!صيةالمتحدةالولاياتفيأما

منالفترةفيالأمريكيةالثورةعهدإلىالدواءصناعة

موزعوتبنىالثورةهذهوبعد.أم783إلى7751

طرق-ال!ناعةرجالمنغيرهممعالحربأثناء-الأدوية

أوروبا.فيحدشابدأتالتيالضخمةالدوائيةالصناعة

منالفترةفيالأمريكيةالأهليةالحربساعدت

للأدويةكبيراحتياجظهورفي،أم86ءإلى1861

الأمريكيةالدوائيةالصناعةنموإلىأدتلهارائجةوسوق

احتياجاتلتواكبالصناعةهذهتوسعتحيثوتطورها،

تصديرإلىالصناعةهذهالتوصئفىوأدى.الدوائيةالقطر

،الانحتىالتطورهذاواستمر،العالمأقطارلبعضالأدوية

المنتجينأكبرمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتجعلمما

لها.والمصدرينللأدوية

عددوزادللأدويةالعالميالاحشياجزادالزمنوبمرور

الدوائيةالصناعاتوعملت،للأدويةالجديدةالاكتشافات

علىوعملت.العالميةالاحتياجاتهذهمواكبةعلى

الأدويةمنوالمزيدالعالميةالأدويةمنالمزيداكتشاف

للمرتبةالمتحدةالولاياتاحتلالاليومونلاحظ.الحديثة

للأدوية.المصنعةالدولقائمةفيالأولى
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العشرينالقرنخلالالدوائىالتطورمعالم

البربيتورات.مجموعةأول-بربتالدواءاكتشافأم359

الموادالطريقةهدهوتستخدم.الكيميائيةالمعالحةظهورأم019

.للأمراضالمعسبةبالحراتيمللفتكالكيميائية

البحثفريقاكتشفهحيثالإسسولين،هورموناكتشافام229

استعمالوتملانتئ.فريدريكالكنديالطبيببرئاسة

السكر.لعلاحالهورمون

العالماكتشفه.حيويمضادأولبوصفهالشسليناكتشافم2891

فلمسج.ألكسندرالإنجليزي

ي!الأمفيتاميناتاستعمالبدأالميلاديالعشرينالقرنمنالثلا"نييات

الطبى.العلاح

اكتشفهالسلفا.محموعةأوبرونتو!ميلعقاراكتشا!تمأم359

دوماك.جيراردالألماليالطيب

للمهدئاتمهمةاصطاعيةتركيباتعدةالعلماءطورالخمسينيات

منعدداكتشادتموامئ.لطاقعلىامستخدمتالتي

وتطهويرها.معملياالمصنعةالمهدئات

الحمل.ممعأقراصظهورام069

حهودهممنوالباحثونالأدويةعلماءكثفوالثمانينياتالسبعينيات

منوعيرهالسرطانلعلاججديدةأدويةلاكتشا!

.الانحتىالطبيالعلمعليهايسيولمالتيالأمراض

اتحادوطرقالمورثاتالحياتهندسةعلمظووكدلك

لتصنيعوامشعماله(الوراثية)البصمة.أ.د.نحمفه!

.الأحرىالهورموناتوبعضالإنترفرون

الحاضرالوقتفيأفادتناقدالأدويةأنمنالرغموعلى

التيالمشكلاتأسوأظهورإلىأدتأنهاإلا،هائلةبصورة

استعمالسوءمشكلةوهيألا-الانوتتحداناتجابهنا

علىالأدويةساعدتواحدجانبفمن.والإدمانالدواء

الآلاموتسكينوعلاجهاالأمراضمنالكثيرفيالتحكم

طبيعية،بصورةالعملعلىأجسامناوساعدت،والتوترات

استعمالوإساءةلتوفرهانتيجةونفسهالوقتفيولكنها

-الأخرىالأدويةوبعضوالخدراتالكحولمثل-بعضها

منوزادعليها،واعتمادهملهاالملايينإدمانإلىأدت

لبعضالقانونيغيروالامشعمالالتصنيعالمأساةهذه

لأدوية.ا

اكتشاففياليومتواجهناالتيالاحتياجاتوتتمثل

بعضعنالجانبيةاثارهافىتقلممتازةحديثةأدوية

مثلالأمراضبعضلعلاجحالياالموجودةالأدوية

منوغيرهاالوعائيةالقلبيةوالاضطراباتالسرطان

السبعينياتففيالعجز.تسببالتيأوالمميتةالأمراض

علماءزادالميلاديالعشرينالقرنمنوالثمانينيات

وقد.الأدويةهذهمثلاكتشاففيجهودهممنالأدوية

عمليةمنيبطئدواءاكتشاففينجاحهمقريجانسمع

الشيخوخة.

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

للبكتيريامبيدةأدوية

يسطلىستربتومايسينالاريثروما

لسلفاازيدلإيزونياا

لوسبوري!لسيفاالبنسلينا

الحيويةالمضاداتالتترا!ميكلين

العصبيالجهازعلىمؤثرةأدوية

البيتامحصرالستريكنينالأثير

الخدرالهلوسةعقارلأسبرينا

عقار،المرك!في!لكاالأ!يونا

لأفيوليالمستحضرالكحولالميتروزاكسيدأ

عقار،لينحسمكاارينبرومالكلورارعقا،يد.سأ.لأ

لمسكنالكلوروفورمامينمفيتالأا

لمنتولايينلكودايبوروفينل!ا

لمورف!ارالكورارعقا،تابيتورلبرا

عقار،وندلميثاالكوكاالبروكينا

عقار،الميثامفيتامينالكوكاييرالمميتةالبلادونة

الهيروينشجرة،لكيماايومالصودتيولنتود

المهدئالكينينالكولاجوزة

عقار،اللاينوكينالحشيمق

المارحواناالسالسليكحمض

الأدويةمنأخرىأنواع

المركروكرومالحروعزيتالأدرينالين

احسمهلالسيكلوسبورينلأملاحا

المصلالعنصلالشمأملاح

التسمممصادمينالفيتاليوزلألتاا

مينالهستامصادالقمعيةسسولينلأا

الطبىالمطهولكافورازيت،لأوكالشوسا

لمقييءارةلكسكاائرحما،تينلبمكرياا

حلوبرملحالكورتيزودحي.سي.لي

الفضةدتراتعقاراللالمجريل،الكالسيومقسواتحاصرة

الهورمودالتخثرمانعالحديد

اليوداتحرالبراغيثحشيشة

لبولاالزرنئمدر

علةذاتأضىمقالات

الخلبيالعلاجالسملتمظيمالأقربادي!

الكيميائىالعلاجهورمودإس،.إي.ديالعقليةالأمراض

العربعدالعلومالعقاقيراستعمالسوءالأنريم

)الصيدلة(والمسلمينالأسطراعالسصمغالبلاسيبو

المجهريةالكبسلةالصيدلةالتحصين

المنمهلطباالتخدير

المهبطعلمالعقاقير،الترياق

الموضوعصرعنا

الأدويةأنواع-ا

بالجراثيمتمتكالتيالأدوية-أ

المعديةالأمراضمنالواقيةالأدويةب-
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الدموية.الأوعيةواا!لصاعلىالمؤثرةالأدويةا-ج

العص!ى.الحهارعلىتؤترالتىالأدوية-د

الأدوية.امىأخرىألواعهـ

الأدويةعملكيفية-2

الحس!فياضأتيرا-حالأدويةاتعاطي-أ

اسلأدويةالحسمطرد-دالحسمفيالعط!!

وبيعهاالأدويةإنتاجكيفية-3

اسئالتورئوادلأدويةام!كحادر-أ

الأدويةأسماءهـ-يرهاوتصوأالأدويةابحوث!-

بالحملةال!لتاخ-ج

تاريخيةنبذة-4

التوائم.ولادةبمالإخصاب:انظر.الخصوبةدواء

لبلاسيبو.ا:نظرا.الغفلءوالدا

أ!بطباصغيرةنبيطهةا!!الدوا!

مثل،الإلكترونيةالأحهزةفيالحهربائيةالإشارات

علىالمتكاملةالدوائروتحتويالتلفاز.وأحهزةالحوا!عي!

منرقاقةفوقالموزعةالإلكترونيةالأجزاءآلاف

تشملالأجزاءوهذه.رقيقةورقةبسمكالسليكون

والترانز!شوراترالمقاوماتالثنائيةوالصماماتالمكثفات

من4أقلمساحتهات!صنأنالسليكونلرقاقةويمكن

2.ملم

تؤديهاالتيالمهماتمنكتيراالمتكاملةالدوائروتؤدي

وصلها.تممنفصلةأجزاءمنتتألفالتي،العاديةالدوائر

لنائهاوكلفة،أحاديةاأصدوائرامنبكثيرأصغروهي

بالثقة.وأجدرأسرعوعملهاأقل،وتشغيلها

أوائلخلالالمتكاملةالدوائرالعلماءطوروقد

الصوأريخصناعةأجلمن،العشرينالقرنمنالستينيات

منالدوائرهذهمكنتهموقد.الصناعيةوالأقمارالموجهة

رقاقةسفوقالإلكتروليةالأحزاءآلا!علىتحتوياللتكاملةالدائرة

فيالكهر!ائيةالإشاراتالدائرةرتضبط.رقيقةورقةسممكالسليكولى

.الأحرىالإلكتروليةوالتحهيراتالتلمازأحهرة

الشكلهذاويظهر.متكاملةلدائرة!كرةصورةتظهرمجهريةصورة

الفعلى.ححمهاصمرة281م!صرةالدائرة

تبنيهاأنيمكنالتىتلكمنتطوراأكثرحواسيبتصميم

العادية.الدوائر

.سليكونرقاقةعلىترتكزالمتكاملةالدوائرمعظم.البنية

أجلمنتعالجأنيمكنمادةأي،موصلشبهوالسليكون

مثلموادالمصنعونولستعمل.الكهربائيةالإشماراتضبط

.السليكونلمعالجةمهجناتبمثابةالمورونأوالأأ!منيوما

منمعينةمناطقإلىالمهجناتتضيفال!جميائيةوالعمليات

كلضبطكيفيةوترتيبهاالمهجناتنوعويحدد.الرقاقة

كترانزمستوراتالمناطقمعظموتخدم.للإشاراتمنطقة

.ومقاوماتثنائيةوصماماتكمكثفاتوبعضها

عددوفقغالبا،المتكاملةالدوائروتصنف!

منالتصنيفاتهذهوتتراوحتحتويها.التيالترانز!متورات

ترانز!شور،001ا-.منيضمصغيرقياسذيتكامل

ألفمئةمنأكثريفممجداكبيرقياسذيتكاملإلى

أمثلةالذاكرةورقائقالدقيقةالمعالجاتوتعدترانزممتور.

الحواسيبوكانتجدا.الكبيرالقياسداتللدوائر

العشرين،القرنثمانينياتأوائلفىصنعتالتيالشخصية

الترانزستوراتمنكافعددمع،ذاكرةرقائقعلىتحتوي

حواليتخزينمنرقاقةكلتتمكنبحيثمنها،لكل

قامالحينذلكومنذ.معلومات)وحدة(بايت61و...

علىالترانزستوراتعددفىمطردةزيادةبإجراءالمصنعون

بإنتاجالمصنعونبدأام099عاموفي.جديدةدائرةكل

.وحدةمليون4تخزينتستطيعرقائق



عديدةمميزاتالمتكاملةللدائرةالمتماسكةالبنيةوتعطي

الدائرةتعملفمثلا،.العاديةبالدائرةمقارنةالدوائرلهذه

تسافرالكهربائيةالإشماراتلأن،أسرعبشكلالمتكاملة

المتكاملةالدوائرإنثم.الدائرةاجزاءبينأقصرمسافات

الأداء.وسهلةبالثقةأجدرالإلكترونيةالتجهيزاتتجعل

وإذا.للتعكلالمعرضةالوصلاتالدوائرهذهفىوتقل

بأكملها.الدائرةإبدالببساطةيمكنجزءتعطل

الدوائرصناعةتبدأ.المتكاملةالدوائرتمنعكيف

بواحدعولجتأنسبقالسليكونمنبصفيحةالمتكاملة

سم.15إلى5.2منويبا!طرالصفيحة.المهجناتمن

وهو،التصميمتقليصيجريفوتوغرافيةعمليةخلالومن

ميكروسكوبيحجمإلى،للدائرةكبيرأصليتصميم

التصاميمهذهالتقنيونويستخدم)مجهري(.

منمئاتلصناعةالأقنعةتسمىالتي،الميكروسكوبية

عمليةخلالومن.واحدةصفيحةعلىالمتكاملةالدوائر

منمزيدخبزيجريالانتشارتسمىعاليةحرارةذات

الصفيحة.منمعينةمناطقداخلالمهجنات

رقائقإلىقسمتهاتجري،الصفيحةإنجازيتمأنوبعد

الرقائقتثبتثم.سلكيةوصلاتمنهابكلتوصلمفردة

البلاستيكأوالمعدنأوالسيراميكمنحاضناتفيالمنجزة

الإلكترونية.التجهيزاتمنمتعددةأنواعفيلتركيبها

شبه،الدقيقالمعالج،الإلكترونياتأيضا:انظر

الترانزستور.،الموصل

ويعد.والبيضباللحمالناسدتمدتربىطيورالدوا!ج!

الناسيربيهاالتيالدواجنأكثرالروميةوالديوكالدجاج

والدجاجوالإوزالبطالأخرىالدواجنأنواعومنانتشارا.

أنواعولبعض.والسمانىوالحمامالتدرجوطيورالحبشي

الحبشي،فالدجاج،الدولبعضفيخاصةقيمةالدواجن

فيالمهمةالدواجنمنالمثالسبيلعلىالبربريوالبط

الإوز.منكثيراالشرقيةأوروبافيالمزارعونويربيفرنسا،

السمانى.منكثيراالهندتنتجكما

الطعامفيأساساتستخدمالدواجنأنمنإلرغموعلى

المهمة.الثانويةالمنتجاتمنبالعديدأيضاتمدناأنهاإلآ

حشوفيوالإوزالبطريشالصناعةرجالويستخدم

إلىوبالإضافة.العازلةوالملابس،والألحفةالوسادات

صناعةفىأيضايستخدمفإنهللإنسانغذاءالبيضالمشخدام

الدجاجومعظم.الطيةالمنتجاتمنوغيرهااللقاحات

اللحم،أوالبيضلإنتاجخاصةبصفةربيهجينهوالتجاري

الدواجنأنواعأكثرالروميةوالديوكوالبطالدجاجويعد

في-البيضإنتاجويعد.الشماليةوأمريكاأوروبافيانتشارا

الريفية.الحرفأهممن-والهندإفريقيامثلبعفالمناطق

431الدواجن

الإنتاجزادالعشرينالقرنمنالثمانينياتوخلال

إلىاللحمإنتاجزادبينما،الثلثبمقدارالبيضمنالعالمي

أوروبافيأمط،مستمرةالزيادةومازالت%04منأ!

إنتاجانخفضفقدالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالغربية

وقد.الغذائيةالعاداتتغيربسببطفيفاانخفاضاالبيض

الأوسط،الشرقفيالبيفك!إنتاجفيملحوظةزيادةتحققت

وتعد.اللاتينيةوأمريكا،الشرقيةوأوروبا،وإفريقيا،واسيا

فيالبيضإنتاجفيالرئيسيتينالدولفنوالصين،اليابان

وفرنسا،وهولندا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتأماآسيا.

الدواجن.للحومالمصدرةالرئيسيةالدولفهيوالبرازيل

غالبا-الدواجنولحمبيضمعظمينتج.الدواجنتربية

فقط.الدواجنإنتاجفىمتخصصةتجاريةمزارعفى

تربيالتيتلكوبخاصة-المزارعهذهبعضفيوتوجد

منأكثرعددهايباأسرالب-اللحملإنتاجالدواجن

البيضإنتاجمزارعبعضتكونقدكماطائر.001).00

أيضا.الضخامةبهذه

عندماالبيضوضعفيعادةالبياضةالدجاجةوتبدأ

فيتو!إلدواجنوقدالعمر.منأسبوعا2.تبللحو

وتعممع،البيضوضععنابرتسمىمنخفضةطويلةمبان

000.05إلى1،...منيقربمامنهاالواحدة

في-العنابرهذهبعضفي-الدواجنتعيشوقد.دجاجة

البيضعليهاليتدحرجمنحدرةأرضياتذاتأقفاص

الغذاءنقليتمالحديثةالاليةالحظائروفي،الأقفاصخارج

ويصل.الدواجنمنالالافتستوعبللدواجنكبيرةحظيرة

اليا.الدواجنإلىوالماءالطعام
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يوحدكما،خاصةأجهزةبولمماطةالياالدجاجإلىوالماء

المركزية.الجمعحجرةإلىلجمإلبيض،متحركسير

بوساطةوتنقلالعنابرمنالدواجنمخلفاتوتجمع

هذهتستخدمحيثالعنابر،خارجإلىمتحركسير

.للنباتاتسماداالخلفات

حظائرفيالبيضأجلمنيربىالذيالدجاجويبقى

بدايةمنشهرا51و21بينتتراوحلمدةالبيضوضع

لذبحهالدجاجبيعيتمالفترةهذهوبعد.وصإلبيض

العمر.صغيرآخربدجاجواستبداله

المزارعونيعودلأنأوروبافيمتزايداتجاهوهناك

إلىالطيوربخروجتسمحالتىالصغيرةالتقليديةللوحدات

ا!شخدامويحظرالحر(،)المرعىبحريةفيهلترعىالخلاء

وفي.الحرةالمراعيفيالدجاجويربىسويسرافىالأقفاص

والسويدهولنداقررتالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخر

.الأقفاصأنظمةترك

تكونأمهدةداخلاللحماإنتاجدواجنأغلبوتربى

بنشارةأوبالق!،مغطاةخرسانيةأوترابيةأرضياتها

علىوتحافظ،الرطوبةتمتصأخرىمادةبأيةأو،الخشب

نطفة.الطوربقاء

الأخرىالطيوروبعض،الروميةوالديوكالإوزويحتاج

عنحجمهاكبربسببأكبرلمساحاتالحجمالكبيرة

أماكنفىالطيورهذهمعظموتربى.العاديالدجاج

بعضأدإلا،مسورةحقولفيأو،مسقوفةأو،مكشوفة

معظموتربىحظائر.داخلالروميةالديوكيربونالمزارين

أ!سلكبامحاطةأماكنفيأو،مغلقةمبانفيالبطأنواع

،الأخرىوالطور،اعسمانىوا،البريالدجاجأما.الشبكي

مجموعاتفيولكن،اللحمدواجنتربىكماتربىفإنها

.صغيرةأقفاصفيالسمانىتربيةويمكنأصغر.

يساعدبحيث،خاصةبطريقةالدواجنطعامويعد

الذرةوتعد،البيضإنتاجزيادةعلىأوسريعا،نموهاعلى

هيأخرىحبوبأيةأوالدخن،أو،القمحأوالبيضاء

موادمعالحبوبوتخلط.الدواجنلطعامالأساسيالمكون

وأللأسماكالثانويةالنوابخأوالصويا،فولمثلبروتينية

المعدنية.والأملاح،الفيتاميناتتضافكما،اللحوم

كجم.،4ءالمتوسطفي11دجاجكتاكيتوتستهلك

تببعندمااللحمدجاجصغاروتذبحأممبوعيا.الغذاءمن

الدجاجةوزنمتوسطويبلغ.يوما94إلى35العمرمن

دجاجة-وتستهلك.كجم5.1وإعدادهاذبحهابعد

عشرةاثنتيلكلالغذاءمنكجم81.حواليالبيضإنتاج

تبيضها.بيضة

أمامرئيسيةمشكلةوالطفيلياتالأمراضوتمثل

ضدطيورهمالمزارعونويحصن.الدواجنمزارعأصحاب

شربلمياهخاصةعقاقيريضيفونأنهمكماالأمرأض،

ومن.الطفيلياتمنالوقايةبغرضلطعامهاأوالطيور،

النيوكاسل،مرضللدواجنالتنفسيالجهافيأمراض

والقمبةالحنجرةوالتهاب،المعديالشعبيوالالتهاب

أورامالوكوسيز،ومرض،ماريكمرضويسبب.الهوائية

الدواجنمنكبيرعددموتإلىتؤديفيروساتتسببها

باسميعرفمرضامعينةطفيلياتوتسبب

كوكسيديوزيس.

اللحمدواجنتسويقيتم.والبيضالدواجنتسويق

وتصلبلد.إلىبلدمنتختلفوأعماراأوزاناتبلغعندما

الذيالسوقوزنإلىاللحمأجلمنتربىالتيالدواجن

ماالعمرمنتباعندماكجم،3.2و51.بينمايترواح

للديوكبالنسبةالتسويقوزنويحتل!.يوما94و04بين

بالنسبةالسوقوزنيبلغحيثكبيرا،اختلافاالرومية

عندماكجم86.نحوالحجمالمتوسطةالروميةللدحاجة

للتسويق،جاهزاالبطويصبحأسبوعا.51عمرهايبلغ

وزنهويكون،أسابيعثمانيةأوسبعةالعمرمنيبلغعندما

كجم.7.2نحو

البلادفي-التسويقوزنبلغتالتيالدواجنوترسل

تذبوتفحصلكيالإعداد،مصانعإلى-الصناعية

يباع.والصغيرةالكبيرةالالممواقإلىتشحنثموتفرز،

مجمدا.البلادمنالعديدفي-الروميةالديوكمن0%8

الدولفي-المعدةوبخاصةالروميةالديوكلحمويستهلك

المتحدةالولاياتفيأما.العاممدارعلى-وروبيةالأ

الروميةالديوكمنعددأكبرفيباع،الأمريكية

نحوويباعالميلاد.عيدوفيالشكر،عيدفي،للاستهلاك

فتباع،الناميةالدولفىأمامجمدا.والإوزالبطمن04%

للمائدةوتعدتذبح،ثمالشعبيةالأسواقفيحيةالدواجن

.المنزلفي

البيضمنإنتاجهم-عامةبصفة-البيضمنتجوويبيع

.والصغيرةالكبيرةالأسواقفيمباشرةأو،الجملةلتجار

منه،تبقىماأماطازجا،البيفللمستهل!يئمعظمويباع

أنواعبعضمثلالأغذيةمنأنواعصناعةفىفيستعمل

فرزالدولمنكثيرويشترطالفطائر.ومكونات،المكرونة

ويسمح.للبيععرضهقبلورقيةصناديقفيوتعبئتهالبيض

المتحدةالولاياتمثلالدولبعضفيالبيضبغسيل

السوقدولفييسفبهلالكنوأسترأليا،الأمريكية

البيضة،بداخلمانوعالفاحصونويحدد.الأوروبية

فحصتتضمنطريقةوهىالضوئيالفحصباستخدام

الجانبمنصادرقويشعاعأماممرورهاأثناءالبيضة

وأالفاسد،البيضاستبعادمنالفاحصينيمكنمماالاخر،

دموية.بقعبهالذيما
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أنواعأدخلتالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

المقانقمنها،الدجاجلحممنتجاتمنوجديدةعديدة

اللحموشرائح،الدجاجلحممنالمصنوع""الفرانكفورت

الرومية.الديوكلحممنالمصنوعةالمدخن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

نىالسماالحمامالإوزة

ووسلطااجاجلدالبطا

الطهوجالحبشيالدجاجالبيض

المواشىالأدغالدجاجةالتدرج

النعامةالروميالديكالتغذية

الريشةالحاضة

الزراعةالحجل

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.الدوادمي

الشديد.الغثيانالحركةفيهاتسببمرضيةحالةادوار

عرقا،ويتصبب،لونهيشحبالمصابأنأعراضهاومن

كثيرويعانيبالقيء.المريضيصابالدوار،استمرارومع

والخمولوالصداعالتجشؤمنبالدواريتأثرونالذينمن

.النومإلىوالميل

السفنلحركةفعلكردبالدوارالإصابةوتحدث

والقطارات()الأتوبيساتوالحافلاتوالسيارات

البحردواراسمعليهاويطلقالفضاء.وسفنوالطائرات

ذلكويتوقف،الطائرةودوارالقطارودوارالسيارةودوار

روادعددنصفمنأكثرأصيبوقد.الحركةمصدرعلى

بنوعالحجمالكبيرةالفضاءسفنفيحلقواالذينالفضاء

وكماالففاء.معالتكيفمتلازمةباسميعرفالدوارمن

بالدوارللإصابةالتعرضفإن،بالسفنالسفرعندالحالهو

عدةبعديختفيماوعادةللسفر،الأولاليومفييظهر

الحركة.علىالمسافريعتادأنبعد،أيام

الجهارعلىللحركةالمألوفغيرالتأثيروينشأ

انظر:.الداخليةالأذنفيالتوازنأعضاءأي،الدهليزي

تلكهيالدوار،حدوثتسببالتيوالحركة.الأذن

علىالدهليزيالجهازمقدرةحدودتتجاوزالتيالحركة

الأحوالهذهمثلوفي.الدماغإلىصحيحةبصورنقلها

إلىالجسمحركةعنزائفةمعلوماتالدهليزيالجهازينقل

الدماغعليهايحصلالتيمإلمعلوماتتتعارض،الدماغ

الجهازينقلفقد.الأخرىالحواسوسائر،الرؤيةطريقعن

بأنتفيد،الدماغإلىرسالة،المثالسبيلعلىالدهليزي

أخرىرسالةالعينانتنقلبينما،أعلىإلىيتحركالجسم

يصابولا.أسفلإلىيتحركالجسمأنتتضمنمتعارضة

الجهازإلىيفتقرونالذينالحيواناتأوالأشخاص

بالدوار.الدهليزي

،يؤديالدهليزيالجهازأنالأبحاثأوضحتوقد

اليةفىمادورا،التوازنعمليةفيدورهإلىبالإضافة

منمعينةأنواعوجودوفي.العسموملكشفالجسم

فيبدأ،المناعيالجهازوظيفةتختلالدممجرىفيالسموم

هذهعلىويترتب.الدماغإلىخاطئةمعلوماتنقلفي

معدةتفريغإلىتؤديالتقيؤمنحالةحدليث،المعلومات

إلىمنهاخرىكمياتتتسربأنقبل،السممنالشخص

عندمايحدثالدوارأنالأبحاثنتائجوتفيد.الدممجرى

الجهازمنتلقاهاالتيالخاطئةالمعلوماتالدماغيفسر

التقيؤ،عمليةحدوثإلىإلثمارةأنهاأسماسعلىالدهليزي

الحالة.لهذهالمناسبالإجراءبوصفها

منالتقليلأوبالدوارالإصابةتجنبعلىوللمساعدة

عن،ممكنحذأدنىإلىالرأسحركةبتقليلينصمح،آثاره

بثباتوالتحديقمثلا،للرأسمسندعلىالرأسإسنادطريق

الإجراءهذاويمنعالبصر.أمامالممتدالبعيدالأفقفي

العين،تنقلهاالتيالحركةمعلوماتبينالتضاربحدوث

ماإلىوبالإضافة.الدهليزيةالأعضاءتنقلهاالتىوتلك

الإصابةمنععلىالعقاقيرمنمعينةأنواعتساعدسبق،

بعضاستخدموقدالسفر.قبلتناولهاتمإذابالدوار

التغذيةتدريباتبالدوارإصابتهمتكررتالذينالطارين،

وظائفبعضعلىالسيطرةكيفيةلتعلمالمرتدةالحيوية

الجلد.حرارةودرجة،القلبضرباتمعدلمثل،الجسم

.المرتدةالحيويةالتغذيةانظر:

التحكميساعدأنيمكن،معلومةغيرولأسباب

فيللحركةالتعرضأثناءالوظائفهذهمثلفيالإرادي

بالدوار.الإصابةعلىالسيطرة

الدوار.انظر:.البحردوار

الصفراءبزهرتهيعرف،طويلنباتا!ىدوار

النوعطولويتراوحنوعا،06منأكثرمنهيوجد.المبهرجة

أكثرأوواحدةزهرةولهأمتار،وثلاثةمتربينمنهالعادي

تعرفصغيرةأسطوانةمنرأسكلويتكون.قمتهفي

قطريصلوقدصفراء.بتلاتبهاوتحيط،الزهرةبقرص

001وتنتج،سم43منأكثرإلىالشمسدوارزهرةرأس

طوالالشمسنحوالشمسدوارزهرةرأسويتجه.بذرة

مصدراالنحلويستخدمهجدا،فغنيرحيقهاأما،اليوم

عسله.لصنع

نباتيازيتاوتنتجبالبروتينغنيةالشمسدوارزهرةبذور

وزيتالصناعيةالزبدةصناعةفييستخدم،الجودةعالي

مخططةبذورلهاالشمسدوارزهرةأنواعوبعض.الطعام

خلطهاميتموأحيانا،خفيفةكوجبةلتناولهاتحميصهاشم



الصبغىالشمسدوار434

محتلصفىلرراعتهاالفلاحوديقومالجميةالكيرةالشمسدوارنبتة

س!.43سأكتراإالزهرةقطري!يحلوقد،العالمأنحاء

لعضوتشجللطور.طعاماوتقدم،الأخرىالحبوببعض

سوداءحبوباالزيتلمانتاجالخاصةالشمسدوارأنواع

هذهاكتشفمنوأول.زيتمكوناتهامن%05صغيرة

دوارزهرةزيتويحتل.السوفييتالعلماءهمالأنواع

العالم.فيالنباتيةالزيوتأنواعكأهمالثالثةالمرتبةالشمس

فقطهماالنخيلوزيتالصوياحبوبزيتبأنعلما

الشمعر.دواربذورزيتمنأكبركمياتينتجاناللذان

منتجةدولةأكبرتفككهقبلالسوفييتيالاتحادوكان

الموطنهيالش!اليةوأمريكا.الشمسدوارزهرةلحبوب

القرنفيأوروباإلىانتقلتثمالزهرةلهذهالأصلى

،عامكلجديدةأنواعمنهاوتظهر،الميلاديعشرالسادس

البذور.باستخدامزراعتهاتجبالمعروفةالأنواعأنإلا

دوارزهرةأنواعأحدوهو،القدسخرشوفويزرع

وهوالجذور،في)عقد(حدباتهمنللاستفادة،الشمس

.الخضراواتمنكنوعيؤكل

فيالبريالنباتانظر:.الصبغيالشمسدوار

ادصبعي(.الشمس)دوارالعربيةالبلاد

فيالبريالنباتان!:.الهئديالشمسدوار

الهمدي(.الشمص)دوارالعربيةالبلاد

الجوية.الأرصاددديلانظر:.الريحدوارة

(.إيضاحي)رسمالسيارةانظر:.التعجيلدواسة

الرئيسي.البحريوميناؤهاالكاميرونمدنكبرىدوالا

النهر،مصبمنكم25بعدعلىالووري،نهرعلىوتقع

سكانهاعدد.الأطلسيالمحيطأذرعأحدغينياخليجفي

نسمة.7319201.

أحواضدوالالمدينةالمائيةالواجهةطولعلىتمتد

بينويربط.الغالبفيمزدحمةتكونالتي،السفن

طولهيبلغجسردوالامدينةعندالوورينهرضفتى

عامة،ميادينعلىالمديخةوتشتمل.ام0018

منبهايرتبطوما،الملاحةوتعتبر.ومتحف،وكاتدرائية

النشاطاتوتتمثل.الاقتصاديةاضشاطاتاأهما،أعمال

البيرةوإنتاجالكاكاووتعليب،الصرافةفيالأحرى

والتبغوالأحذيةوالكبريتوالجلودوالأسمدةوالإسمنت

والنسيج.

بهذاعرفتسكانيةمجموعةباسمالمدينةسميت

وأنشأت،قرونلعدةسكناالمنطقةتلكمناتخذتالاسم

المنطقةحكمواالذينالألمانبنىوقد.القرىمنعددافيها

هذهأنقاضعلىالمدينةام619إلى1884منالفترةفى

فيحكموهاالذينالفرنسيينيدعلىتوسعتثم،القرى

.أم069إلى9191منالفترة

عنينتجالوريدفيانتفاخأوتولمحالوريددوالي

القلب.نحوالدمتدفقتمنعالإنسانعندحالةوجود

يقفعندماوخاصةبالدواليأحياناالساقأوردةتصاب

أمراضالوريد،دواليمسبباتومن.طويلةلفترةالشخص

المفاصلداءأووالنقرسالنساءعندوالحملوالكبدالقلب

الضيقة.والجوأربالبطنوأورام

معقدةنتوءاتتتكونللدواليالمتقدمةالحالاتوفي

فىشديدبألمالمريضويشعرالوريد،طولعلىزرقاء

الأوردةفيالدمتجلطالمرضهذانتائجأخطرومن.الساق

يؤديكذلك.الدمنزففيلمجسببمماالوريدانفجارأو

الماءيتراكموقدالغذاء.منالأنسجةحرمانإلىالمرض

تصابقدالحالةهذهوفى،الورمويسببالجلدتحت

بالقرخءالساق

تضغطربطاتأومطاطةجوارببلبعم!ين!إلاطباء

الأوردةحقنأحيانايتمباستمرار.المنتفخالوريدعلى

الجراحة.طريقعنالوريدإزالةتتمأوالتورملمعالجةبالدواء

دواليوهىالبواسيرالمستقيموريدوانتفاختورمويسمى

البواسير.:انظر.المستقيم

وقوةبسرعةنفسهاحولتدورالماءمنكميةالدواط

تحدثأنويمكنالدردور،أيضاعليهاويطلق،هائلتين

بجرفالماءتياريرتطمعندما.أسبابلعدةالماءفيالدوامة



المتعاكسة،الأمواجتتقابلعندماأو،غريبوضعذي

والأجسامللصخورويمكن.الرياحبفعلكذلكوتتسبب

الدوامةفتحدث،المحيطتيارطريقفيتقفأنتطفوالتى

لذلك.نتيجة

فيوإحداهاالمعروفةالدواماتمنالعديدهناك

وقدأمريكا،بشمالينياجاراشلالاتتحتالمنبع

حوضمنجانبانجرافبسببالدوامةهذهحدثت

التيوإيطالياصقليةبينالشيربدسوهناكالنهر،مجرى

الماءتياراتبعكستعملالتىالرياحبسببحدثت

فىالشيربدسعنهوميروسكتبوقد،المتزايدة

عنيفةالدواماتتصبحالعواصفوخلال.الأوديسة

السفن.علىوخوة

نهر.،نياجارا،ا!ليلستروم:أيضاانظر

فيالأطفالددىمحبوبةركوبوسائلالخيلدواملأ

الخيلدوامةتتألف.الرئيسيةوالمتنزهاتالملاهىحدائق

علىمركبةلامعةمدهونةوحيواناتخيولمنأساسا،

علىالعرباتتمثلمقاعدتركبقدكما.دائريةمنصة

وتدورالمقاعد.أوالحيواناتعلىالركابيجلس.المنصة

أعلىتتحركبأعمدةالحيواناتبعضتتصل.بمحركالمنصة

ألحائاآليأرغنويعزف.الخيلدوامةتحركعندوأسفل

.المركباتتحركأثناءمولمحيقية

مستخدمة.تزاللاترفيهيةمطيةأقدمالخيلدوامةتعد

فىام972عاممرةأولالخيلدوامةالمصطلحوردوقد

إنجليزية.صحيفةفىشعريةقصيدة

يركبونالدينوالكارالأطفالتليطابقينذاتجميلةخيلدوامة

تعزفالخيلدواماتمعظم.اللامعةالملولةوحيوالاتهامقاعدهاعلى

دورانها.أثاءموسيقى

435،السيروليمدوبل

يعدفنان1(.079-ام)998وليمالسير،دوبل

حصلوقدألممتراليا.فيالأشخاصصوررسممنأبرز

،ام439السنواتفيمراتثلاثأرشيبولدجائزةعلى

لشةالفروسيةرتبةمنعكماام،959،أم489

.ام669

ويلز،نيوساوثأعمالمن،نيوكاسلفيدوبلولد

ولكنهام،929عاملندنفيدراسيةمنحةعلىوحصل

الصورةأثارتوقد.أم939عامإلاأسترالياإلىيرجعلم

اثنانأقامها،المحاكمفيقضية،سميثلجوشوارسمهاالتي

ووجد.هزليةكانتالصورةأنأساسعلىالفنانينمن

أبطالمنبطلا،الخجولالرجلوهو،نفسهدوبل

الفن.فيالتحديث

رمبرانت،الفنانينمنكلبأعمالدوبلأعجب

حبهصورهوتعكسرينوار.أوجستوبييرديجا،وإدجار

نماذجلرسمفرشاتهيستخدمرينوار،مثلوكان.البنيللون

بدايةفيحدالآدوبلوليمالسيررسمهاالتيالصورأحدثت

الخقادمعظمذلكبعدبهاورحب،العشرينالقرنمنالأربعيسيات

الأستراليين.



ثيرتأ،بلردو436

دائرية،بطريقةوأجسادهاوأوجههاموضعوعاتهلأطراف

النحتي.النمطعلىليستولكنها

.جائزةأرشيبولد،انظر:

وأالضوءأوالصوتترددفىدوبدرتأثيرديهر.ظدودلر،

لمصدرالنسبيةللحرحءنتيحةيمشأتغيرالراديوموحات

أكثريبدو،المثالسبيلعلىالقطارصفيرفتردد.الموجات

يمر،عندأنخفاضاوأكثرالقطار،اقتربكلماارتفاعا

للصفيرالفعليةالتردديةالدرحةبينماالابتعاد،فيويأخذ

طريقعنالنجمسرعةالفلكيونويدرستغيير.دونتظل

تسببهاالتيضوئهموجاتترددفيالظاهريالتغيرقيالر

دوبلركريستيادالنمساويالكيميائيوصف!وقد.الحركة

سعةمقياس،الصوت:انظر.م2481سنةالأثرهذا

الحمراء.الإزاحةالرادار،بمالنسبيةبمالسفن

ام(.829-091)1جول.رينيهدوبو،

كان.الدقيقةالأحياءعلمفيأمري!ص-فرنسىمتخصص

مننوعوهي،أطجراثيمالمضادةالموادعنالكشففيرائدا

التيروتريس!تأم939عامفىدوبواستخرج.الادويةأنواع

أحدمن-للجراثيمالمضادةالموادنوعمنتجاريمنتجأول-

الباحثينسائرعملهودفع،التربةبكتيرياتكونهاالتيالعناصر

والإستربتومايسين.البنسلينمادةلتطوير

الطهبيعيةبالبيئةالإنسانعلاقةعنأبحاثادوبووكتب

لعملهدوليتزرجائزةأم969عامفيواقتسم،والاجتماعية

كمبعنوانأم689عامفىأصدرهالذيالقصصيغير

.الحيوانإنسانيهو

منبالقربتقعالتي،بريسسانتفيدوبوولد

علىأم279عامفيحصلو،باريسالفرنسيةالعاصممة

اضحقاتمارأتجيرس،جامعةمنالفلسفةدكتوراهدرجة

(.الانجامعةأصبح)الذيالطبيةللأبحاثروكفلربمركز

أمريكيا.مواطناأم389عامفىوأصبح

هولنديعالمأم(.1149)858يوجيندوبوا،

إقامتهفترةأثناءاكتشف،الإنسانوعلمالتشريحعلمفي

أم298و،1918عاميخلالبإندونيسياجاوهبجزيرة

وأالمنتصبجماوهإنسانأنهااعتقد،متحجرةعظاما

نظريةتزعمكماالقامةمنتصبيسيركانالذيالإنسان

جاوه.إنسانانظر:.داروين

مؤدف.(م26818191)كلود،دوبوسي

مالثوريتعاملهساعد.الشأنكبيرفرنسيموسيقي

فنفىجذريتغييرإحداثفيالموسيقيوالإيقاعالتأليف

العشرين.القرنبداياتفيالأوركستراقيادة

إحساسلدوبوسيكان

-سء?/:-ءصبمالرسامينإلىأقرببأنه

الموسيقيين،إلىمنهوالشعراء

77صتأثيرعنيعبرجعلهمما

-محثلا!!-".المومسيقىفنهعلىالأدب

3-ع!!34فيأسلوباانتهجوقد

قي"منيخلوالموسيقيالتأليف

!ءوكثيرا،أضقليديةاالأشكال

دوبوسيكلودمؤلفاتهعلىيطلقماكان

ويعد.وصفيةءسماأ

الموسيقى.فيالانطاعيةللمدرسةمؤ!سسادوبوسى

.لاي-إنجيرمينسانفيدوبوسيكلودأخيلولد

العاشرةفيوقتهاوكان،باريسفيالموسيقىبمعهدأضحقوا

لعامرومابجائزةفازسنةعشرةاثنتيوبعد.عمرهم!

أعمالهوتشمل.المسرفالابنالغنائيةبمسرحيته،ام884

الرباعيةعشر:التاسعالقرنأواخرفيقدمهاالتيالأخرى

الموسيقيةوالمقطوعاتام()398ماينمجيفيالوترية

الأوركسترالأداءأضانيةواالاولى،الحالىالثلاث

ومن.النسائيةللأصواتأم(109)والثالثةم(،0091)

ريفيريالشهيرةالبيانومقطوعةالفترةتلكمقطوعات

بيرجامسكايلأوركسترياللحنتشبهوهي918(،0)

الثالثاللحنويعزفأم(.509المعدلأم،098)

اللحنأما.الأحيانمعظمفيمنفرداالقمرضوءالمسمى

ام(،)498الفوناتأحدأمسية:لمقدمةالأوركستري

ملارميه،ستيفانللشاعرقصيدةأساسعلىوضعالذي

.المتأخرةدوبوسيأعمالتحتفيندرج

مأ209سنةالففيدوبوسيمسارفىأضحولاحدث

المكتوبةالأوبراتؤكدوميليساند.بيليسأوبراأفأحينما

نقاطمننهاياتهاتخلوقصيرةمشاهدمنسلسلةفي

بالغناءمقارنةالعاديالحديثأهميةعلى،الذروة

أسلوبهاحولثارالذيالجدلمنالرغموعلى.الموسيقي

كبيرا،نجاحاحققتالأوبراتلكأنإلاالتقليديغير

دوبوسىحياةفيالإنتاجغزيرةلفترةالغيثأولوكانت

فيمعروفاماكاناللاحقإنتاجهفيوسعإنهإذ،الفنية

بينالعلاقةأيوالنغميةالموسيقيالتأليفمحيطفيالسابق

فيهاألفعاماأءالفترةهذهدامتوقد.الختلفةالأنغام

رموزام(؟09)5ميرلاالرائعةالأوركستريةالمقطوعة

أم(،9)30إستامبيزالبيانوومقطوعاتأم(،)139

مأ09)5الرموزمنمجموعتينأم("09)4ماسكويز

مأ019)الموسيقيةالمقدماتعنوكتابينأم(،709و

عامفي.الأغانيمنعديدةومجموعاتأم(139و

العسرطانمرضأعراضببعضدوبوسىأحسأم09!



437بواننسيغناديدوتشو

هذامرضهولعل،أعوامتسعةبعدوفاتهفيتسببالذي

إنتاجفيبدأفقد.عمرهأواخرفىإنتاجهقلةفيسبباكان

الضخمةالمشاريعبعضوتنفيذ،الموسيقيةالمسرحياتبعض

لإكمالها.بهيطللمالعمرأنإلا،الأخرى

تخلىأم179وام139عاميمابينالفترةوفى

بساطةأكثراخرأسلوباليمارسالانطباعيةعندوبوسي

السوناتات:مثلبأعمالالكلاسيكيةإلىوعاد.ورمزية

عاميمابينالفترةفيموسيقاهاوضيعالتيالثلاثالحجرية

جرأةأعمالهأكثروضعالفترةهذهفي.أم719وام519

ام(،)139الفلوتعلىالمنفردللعزفسرنكسوهي

الباليهومقطوعةام(19)5للبيانودراسيةمقطوعة21و

أعمالأروعالنقادبعضيعدهاالتيام(9)13جوكس

تأثيرا.وأشدهادوبوسي

الكلاسيكية.الموسيقىأيضا:انظر

لماشعريةوحدةيكونانالشعرمنمتتاليانبيتانالدودلت

تكونوقد.القافيةفياتحادأو!!اعيانسجاممنفيهما

إلىانتقلقدكانربمالفظوهو.مكتملةفكرةمنهما

"دو"كلمةلأن،الفارسيةمنعصورمتأخرةفىالعرب

بيتكلمةإليهاأضيفتثم،اثنينتعنيبالفارسية

باللغةالمتحدثينعندمعروفةوهي،دوبيتفأصبحت

لاالدوبيتأنغير.العربيالعالمأنحاءمنكثيرفيالعربية

نادرا.إلاالفصحىالعربيةباللغةينظم

بحرعلىالإنجليزيالشعرفيالدوبيتقصائدتنظم

أكثرمنوهو،الأيامبىبلفظالمعروفالإنجليزيالشعر

علىوتفعيلته،العربىبالشعروقرباشبهاالإنجليزيةالبحور

فعلن.فعلنفعلنفعلنهيالعربىالقياس

العربلدىاستساغةالبحورأكثرمنالأيامبيوالبحر

شعراءبعضينظموقد.الإنجليزيالشعريقرأونالذين

بكثيرالبحرهذامنالإنجليزيةباللغةقصائدالمحدثينالعرب

السهولة.من

،المقفولالدوبيتهمانوعانالإنجليزيوالدوبيت

فيهينتهيالذيهوالمقفولفالدوبيت.المفتوحوالدوبيت

أما.الثانيةالقافيةفىالمعنىويختتم،البيتيننهايةعندالمعنى

عنديتوقفلاللقصيدةالقارئفإنبمالمفتوحالدوبيتفي

وقد.القراءةفيويستمرعندهاينتهىلاالمعنىلأنالقافية

يصلأنقبليليهالذيالبيتمنمامكانفيالمعنىينتهي

المفتوحالإنجليزيالدوبيتيختلفهذاوفى.القافيةإلى

بيتكلنهايةعندفيهالقارئيقفالذيالعربيالشعرعن

الحديثالشاعركقولندرماإلاالقافيةإلىيصلحين

صوتقصيدتهمنالأبياتهذهفيالعقادمحمودعباس

.السودان

فسرنيبمصرأسمعيالسودانمنصوت

يستأذنولمصاغيةالأسماعلهتهفو

ومؤمنومبشروامقبشاشةفيه

بأنني*علمتماالكريمةحفاوتهلولا

مسكنييومذاتالجديدةمصرمنفارقت

بينلسانمنتبينصوتالهشكرا

"ما:قولهفيالذيالوصلهذابأنالعقادذكروقد

العروضيونيرضاهلاوصلوإلخ...فارقتبأننيعلمت

منوهوالتضمينهنايريدفيه".مذهبهمعلىنجريولا

شعرفيالوقوعكثيروهو،العربيالشعرفىالقافيةعيوب

القبيحة.العيوبمنيعدولاوالمحدثينالقدماء

،بوبوألكسندر،درايدنجونمنكلاستعملوقد

الذينالشعراءبينومن.رائعةبطريقةالمقفولالدوبيت

وجون،تشابمانوجورجتشوسر،جفريذلكفعلوا

إلىأيضايشير،كبلتلفظفإنهذاإلىبالإضافة.كيتس

مقطوعة.ليكوناوحدهمايأتيانالشعرمنبيتينأي

جنبة.جنبة،لدوتزيةا

علاقةذاتشمجيرةالدوتزية

عناقيدوتحمل،الكوبيةبنبتة

البيضاء،الأزهارمن

اللونإلىوتميل،والقرنفلية

فيوتزهر.فطالأرجوا

اما.الصيفأوائلأو،الربيع

كلتتجددالتىالأوراق

الدوتزية،صغيرةأسنانفلهاسنة

وهىحوافها،طولعلى

عناللونالبنىاللحاءوينسلخخشن.بزغبمغطاة

إلا،الأصلفيالدوتزيةتنبتولمالنمو.الكاملةالنباتات

العالم.منمتعددةاجزاءفيالانتزرعولكنهاآمسيا،في

للحدائق.جميلةفاصلةأسيجةمنهاوتتخذ

الحجر.كاسر:أيضاان!

ام؟(.931-ا؟)025بواننسيغناديدوتشو

وعرفبيطاليا.سينامدينةمنيأتيشهيررسامأولكان

وذات،الشمائلحلوةوجوهذاتلشخصياترسمهعنه

القوطيةالأساليبرسوماتهوتجاوزت.الملمسناعمةثياب

فيالإنسانيةبالنزعةأكثربشرتولكنها،المبكرةوالبيزنطة

منالممتدةالفترةخلالورسم.النهضةحركةرسومات

خلفالتياللوحةمائيستاأم131عامحتى8013عام

منالعديدأيضاوأبدعسينا.بمدينةالكاتدرائيةمذبح

سينا.مدينةفىدتشوولد.للكتبالفنيةالزخارف



لوجيرألكسند،دوتوا438

عالم.م(8491-1)878لوجيرألكسند،دوتوا

ما269عامفىنشرإفريقيا،جنوبمنبارزجيولوجي

الكتابهذاوأصبحإفريقيا،جنوبجيولوجياكتاب

فيمتميزإسهاملهوكان.الموضوعهذأعنمهفامرجعا

.القاريالزحفانظر:.القاريالزحفنظريةتطور

عامفىأصدرهالذيالحائرةالقارةكتابهفىوأثبت

كارومنطقةبينمهمةعلاقاتتوجدكانتأنهام379

فيشبيهةأماكنوبينإفريقياجنوبمنالجنوبيالجزءفي

وأستراليا.والهندالجنوبيةأمريكامنكل

التعدينصناعةودرس،تاونحجبمدينةفىدوتواولد

إلىام309عامفيوعادأسكتلندا،فيوالجيولوجيا

الجيوأ!جية.أعلوماأ!ةبوكاالتحقحيثإفريقياجنوب

منطقةتفاصيلكلعاماعشرخمسةمدىعلىورسم

الجيولوجيينكبيرأم819عامفيوأصبح.الواسعةكارو

لشؤوناستشارياأم279عامفيوعين.الريقسمفي

وكانت.الموحدةللمماجمبيرسديشركةفىالجيولوجيا

.الألماسإنتاجفيمتخصصةالشركةهذه

لمحايطالياأصبندقيةامدينةح!!امعلىيطلقكانلقبادوج

أس!طمةاهذهواشمتقتأم797سنةوحتى796سنةمن

أيضا،،جنوهوكانتالقائد.تعنىلاتينيةكلمةمن

مدىينتخبونأجندقيةادوجاتوكان.دوجاتيحكمها

ومارس.قوةوأكثرهاالأسر،أغنياءأغنىب!تومن،الحياة

الحكومية،الأعمالفىمطلقةسلطةالدوجاتهؤلاء

وقد.أم320سشةحتى،الكنيسةوشؤون،والحربية

وعندما.فشلواولكنهموراثياالحكميجعلواأنحاولوا

مدينةبونابارتنابليونبقيادةالفرنسيةالقواتاجتاحت

الدوج.منصبنابليونألغىأم797البندقية

الرمليةالمنحدراتأحددوجرمنحدرر.مدحلىدو!جر،

الشاطئمنأكم06بعدعلىالشمالبحرفيالكبيرة

ماالمنحدرفوقالماءع!قويبينلإنجلترا.الشرقىأصشماليا

واشنجةالقد،سمكمنتجمعاتوتعيش.م37أو5بين

عيرمعركةالم!جةأجحريةاخاضتوقد.المياهتلكفى

سنةالأولىالعالميةالحربإبانالألمانيةالبحريةضدحاسمة

المنحدر.هذاخارجأم519

عدديبلغبريطانيا،فيمانجزيرةعاصمةدو!جلاس

دوجلاسخليجعلىوتشرف،نسمة36802.سكانها

منتجعادوجلاستعتبر.الجزيرةمنالشرقىالساحلعلى

الجميلةبالرمالالمدينةساحليمتازحيثمفضلا!مياحيا

الأماكنأهم.السباحةلممارسةتسهيلاتووجود

مكتبةأيضايضمالذي،الوطنيمانكىمتحف،السياحية

تعتبرالتيالنبلاءحديقةأيضاوهناك.الوطنيةمانجزيرة

سنوياالمدينةتشهد.للمعسكراتوساحة،ترفيهيةمنطقة

يونيوفيالسائحإكليلهما:الناريةللدراجاتسباقين

سبتمبر.فيالكبرىمانكىوجائزة

.جزيرة،مان:أيضاانظر

أم(.819-)2918ولزدوناللى،دوجلاس

شركةأم219عامأنشأ،أمريكيطائراتمصنعصاحب

شركةإلىام289عاماسمهاتغيرالتي،دوجلاس

ماكدونلمؤسسةإلىثم،للطائراتالمتحدةدوجلاس

الطائراتدوجلاسصمم.أم679عامفيدوجلاس

عامالعالمحولالجويةالطلعاتبأولىقامتاكتىالحربية

التجاريةالجويةالطائراتشركتهاستخدمتوقد.ام429

بروكلينحيفيدوجلاسولد.واسعنطاقعلىكذلك

.نيويوركبمدينة

.الطيران:أيضاانظر

جنوبموطنه،وسامضخمثعبانالسامالدو!جيت

الثعابين.أنواعأخطرمنالنوعهذاويعدأمشراليا،غرب

التياللونالبنيةالثعابينكبيرحدإلىالثعابينهذهوتشبه

إلىالثعابينهذهطولويصلأستراليا.شرقيفىتعيم!

أسود.ظهرهاولون،باهتوأخضربنىولونهاأم،5

الساحلمنتصففىتقعقطر،دودةعاص!ةالدوء

(المستديرة)الخلجانالدوحاتإحدىعلىدلبلادالشرقي

قطر.:انظراسمها.أخذتومنه

بدايةفى2أكم2،نحومنالمدينةم!ساحةتطورت

.أم299عامفي2كمأ07منأكثرإلىالعشرينالقرن

الفيلاتظاهرةهيمنةإلىالكبيرالتومئالأفقيهذاويعود

المعمارية.النماذجأحدثعلىالمصممةالواسعة)الدارات(

مأ639عامفيالعمرانيالتخططالدولةتبنتأنومنذ

خطةفيالمدينةانتظمتام739منذتمامابهوالالتزام

منتظمنحوعلىالمدينةمركزعنحلقاتهاتتباعددائريةشبه

منتنطلقشوارعتفصلهاالكورنيشحولأقواسبشكل

كما.حلقاتأرلغاكتملتوقدأطرافها.إلىالمدينةوسط

الدائريالطريقنحو،الراهنالوقتفي،المدينةتمتد

الخامص.

،معتدلشتاؤه،جافصحراويبمناخالمدينةوتتميز

ملم08المتوسطفيلاتتعدىشتويةوأمطارهحار،وصيفه

قسوةبمالعامطوالالنسبيةالرطوبةمعدلفىارتفاعمع

فيوالتوسعالجيريةالتربةوبسببشتاء.البرودةفي



943وحةلدا

المنسقة.وشوارعهاالحديتةمبانيهافيتمثلالذيالعمرانيالتطورمدى!يهاويبدوقطردولةعاصمةالدوحة

السطحيةالمياهمستوىارتفعحديثا،،المياهاستخدامات

هندسيةإجراءاتاستدعىمماالمدينةأجزاءمنكثيرفى

.الظاهرةلعلاجللمياهمصارفوإنشاءجديدة

القرنبدايةحتىالدوحةمدينةكانت.السكان

000.12نحويسكنهاصغيرةقريةالميلاديالعشرين

النفطعائداتتدفقومع،العربيةالقبائلمننسمة

المدينة،إلىالخارجيةثمأولأالداخليةالهجرةتزايدت

إلىالريانضاحيتهاإلىبالإضافةسكانها،عددوارتفع

البلادسكانإجماليمن84%تعادلنسمة442.464

الكبيرالارتفاعالزيادةهذهمعوتزامن.ام299عامفي

الدوحة.مدشةفيالحديثةالمساجدأحد

سكانثلثينحويشكلونأصبحواحتىالوافدينعددفي

وباكستانيينهنودمن،الاسيويينمنغالبيتهم،المدينة

وقد.الغربيةثمالعربيةالجالياتتليهم،وفلبينيينوإيرانيين

الاجتماعيةالمشاكلمنالكثيرالهجرةهذهعلىترتب

قيموظهور،القطريالشارعفيالثقافيالتعددمنها:

ظاهرةوأخيرا،اليدويالعمللاحتقارتدعوجديدة

الكلماتإدخالأوالنطقحيثمنالعربيةاللغةتحريف

عليها.اللأجنبية

ينتشرحيثالمدينةهذهسكاندينهووالإسلام

وأكثرهاوالريانالدوحةفيمسجد005منأكثر

الحدية.الدوحةمدينةمنجانب



وحةلدا044

!يم
حب!س!-حبميمث!

دىالكورني!ه!شارع

الدوحة.مدية

بعضينتمىكمابكر.أبيومسجدعمرمسجدحداثة

بكنائسهاالنصرانيةوإلىآ!ميويةدياناتإلىالوافدين

الختلفة.

فقيةالأالأحياءمنالعديدعلىالدوحةسكانويتوزع

ا!ربياالخليجمنطقةوأشهرها:الرأ!حيةالبناياتبعضمع

والدوحةالبحر(منردمتلأنهاالدفنةباسم)تعرف

ومدينةالجديدةوالمنصورةالجديدالغانموحيالجديدة

والسودانوالسلطةوالمتنزهوالجديدالقديموالمطارخليفة

وغيرها.الدبلوماسيوالحيوكليب

فيالأولوالثقافيالتعليميالمركزتعتبروالدوحة

ومبنى،المدنيللطرانوكليةقطرجامعةففيهاالبلاد،

الكتبودار،الشئكلليومكتبة،والإذاعةالتلفزيون

لاديويعتبر.بالمدينةفروعلهامركزيةمكتبةوهيالقطرية

الدوحةبمدينةالأسواقمنطقة

بالإضافةمهماثقافيامعلفاالاجتماعيالتقافيالجسرة

يقدمالذيبليرزالدوحةومسرحالوطنيق!رمسرحإلى

الإنجليزية.باللغةأعماله

عدديزيد.الزيارةأماكنوأهمالثقافيةالحياة

علىبالمدينةوالدوريةالأسبوعيةوالمجلاتاليوميةالجرائد

والاقتصادالسيالمسةموضوعاتتشملمطوعة18

باللغةيصدروبعضهاوالعلوموالنساءوالأطفالوالثقافة

فرقةمنهاالمسرحيةالفرقمنالكثيروهناك.الإنجليزية

كما،القطريوالمسرحالشعبيوالمسرحوالأضواءالسد

سنويا.العالميةالمسرحيةالفرقمنعدداالمدينةتستقطب

المسرحيةللفنونسنويةمهرجاناتعادةوتقام

إلىبالإضافة،الشعبيةوللفنونوالغناءوللموسيقى

وبعضوالتصوير.التشكيليةبالفنونالخاصةالمعارض

الدوحةفيالسحادلميعمحل



المتحف.يبدوحيثالدوحةفيالكورنيش

لهاتدعوالتىالثقافيةمواسمهالهاوالهيئاتالوزارات

المحاضراتلإلقاءوغيرهمعربمنالمتخصعصينكبار

العامة.والندوات

نموذجاويعتبروافسوقالدوحةأسواقأشهرومن

الأسواقوتنتشر.التقليديةالإسلاميةالعربيةللأسواق

والعسيري،والديرةالجبركسوقالمدينةوسطفيالحد!ة

يقعحيثوسلوىالسدكشارعالرئيسيةالطرقاتوعلى

الأسواقوتقع.حديثمتكاملسوقوهو)السنتر(

المدينةخارجوالأسماكوالفاكهةللخضراواتالمركزية

الدفنةبمنطقةالمعارضقاعةتقعكما،سلوىطريقعلى

المدينة.شمال

المناطقمنالكثيروخارجهاالمدينةداخلويوجد

متحفيقعالمدينةفداخل.والتاريخيةوالأثريةالسياحية

التيالكوتوقلعة-قطرلحكامقصراكان-الوطنىقطر

الدولىالدوحةمطار

441الدوحة

الحيوانحديقة

نموذجوهوالشعبيةالتقاليدوبيت،للتراثمركزإلىتحولت

المدينةخارجأما.النفطعصرقبلالتقليديالقطريللبيت

وأمومروبالوجبةوقلاعالزبارةمدينةوآثارقلعةفهناك

جبلوآثارالنارأمومدافنوالثغبوأركبياتمحمدصلال

المهامزارع:السياحيةالمناطقومن.والجساسيةفويرط

الرملية،بكثبانهالعديدوخورالخور،ومتنزه)الوضيحي(

مدينةوشممالىوجنوبيهاالمدينةشماليالرمليةوالسواحل

الدحول.إلىبالإضافةدخان

ذاتوالحدائقالمتنزهاتبعضالمدينةوتمداخل

العائلاتومتنزه،والمتنزهالمطاركحديقةالفريدالتخطيط

بالمسطحاتيزخرالذيالخليجوكورنيمشالحيوانوحديقة

بكلرائعةفنيةتحفةوهووالمطاعمالنخيلوأشمجارالخضراء

المقاييس.

والملاعبالمرافقعشراتبالمدينةيوجدوبالمثل

الداخليةالرياضةأنواعلختلفالرياضيةوالصالات

النساءومستشفىالعامحمدمستشفى

3تلر. -ص./حلأ---

!!

--ب-!7*ووءى
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الأوليمبي،خليفةإستاد:المنشاتأهممنولعل.والخارجية

تقامحيث)التنس(المضربلكرةالدوليخليفةومجمع

الخيلسباقوميدان،المفتوحةالعالميةقطربطولةعليه

الأنديةعنفضلا،الهجنسباقومضمار،والفروسية

الختلفة.الرياضيةبالمنشآتالمجهزةالنموذجية

أصلبلادالاقتصاديةالعاصمةهىالدوحةالاقتصاد.

التأمينوشركاتالتجاريونالوكلاءيتمركزففيها

مصرئا41من)أكثروالأجنبيةالوطنيةوالمصارف

منطقةوتقع.الصرافةوشركاتفروعها(إلىبالإضافة

بالإضافةسلوىطريقعلىالمدينةخارجالخفيفةالصناعات

أطرافعلىأصشوارعابعضطولعلىالمنتشرةالورشإلى

بالمدينةوالصحيةالتعليميةالخدماتتتمركزوبالمثل.المدينة

عاصمةوكونهاالسكانيحجمهامعيتناسبنحوعلى

البلاد.

بمحتلفالطائراتيستقبلحديثمطاروللدوحة

الصناعيمسيعيدميناءيدعمهبحريوميناءأحجامها،

اتصالاتهالهاوالمدينة.كم45عنهيبعدالذيالتجاري

كمادولةأ75معالمباشرة)التلكعم!(والبرقيةالهاتفية

معالإلكترونىوالبريددولة75معالممتازالبريدتتبادل

الأفيالنداءخدماتحديثاواتسعت.أخرىدولة52

منالعالميةالتلفازاتفيالاششراكالممكنمنأصبحكما

الدولة.عليهتشرفالذيالكيبلتلفازخلال

قطرإلىالدخولتأشيرةعلىالحصولمنيستثنى

المتحدةوالمملكةالخليجيالتعاونمجلعردولمواطنو

دخولتأشيرةعلىيحصلواأنفيمكنهمالاخرونأما

منلهترتبأنأو،بالخارجسفاراتهاإحدىمنلقطر

لمدةأوأسبوعمنلأكثرتكونقد،والتأشميرةقو.داخل

تزخروالمدينة.الأعمالبرجالخاصةوهىلمساعة72

تدبيرخلالهامنيمكنالتىالفئاتكافةمنبفنادقها

فنادفومن.السياحيةالبرامجوتنظيمالدخولإجراءات

وشيراتون،الدوحةشيراتون:الممتازةالأولىالدرجة

مليئةوالمدينة.ا!احةواورامادا،وسوفتيل،،الخليج

الدخولإجراءاتترتبالتىوالسفرالسياحةبشركات

.لزيارةوا

عشرالتاسعالقرنحتىالدوحةكانت.تاريخيةنبذة

القديمةأبوابهاأحدوهوالبدعباسمتعرفصغيرةقرية

القديمة.المدينةأحياءالساحلوبطولحولهانتشرتالذي

لجيوشهمصغيرةحاميةالعثمانيونأنشأم0851عاموفي

الشربمياهوفرةإلىبالإضافةالميناء.وحسنوابالمدينة

القريةمنحذلككلالزراعيةالأراضيبعضووجود

نشطوقد،الأخرىقطرقرىحسابعلىللنموفرصة

.والتجارةاللؤلؤ،أجلمنوالغوصالأسماكصيدفيها

الشئقاسماتخذهاعندمااسمياسيةمكانتهاتأكدتوقد

الثافطالنصففيلحكمهومقرامركزاثانيالمحمدبن

الاستقلالبعدكذلكواستمرتعشر.التاسعالقرنمن

ومؤسساتأجهزةجميعفيهاتتمركزحيثالانوحتى

الح!صم.

مركزيبلديمجلسعليهايشرفبلديةالمدينةوتدير

والبلدية.والزراعيةالبلديةالشؤونوزارةوتمولهتراقبهمعين

وإدارة،والنظافة،والتنميةالتخطجطعملياتعنمسؤولة

انعكسولقد،الأسواقومراقبة،والخدماتالمرافقبعض

مظهراأثمرسريعوتطوركبيرةعمرانيةنهضةفىذلككل

منمثيلاتهاتضاهىمتميزةوخدماترائعاحضارئا

العالم.عواصما

تاريخ.قطر،قطر،:أيضاانظر

تعتقد!ا.غريفينصرانيةجماعةالدو!حيردون

طريقعلىالفرديقودداخليصوتبوجودالجماعةهذه

الكناشوجودجدوىبعدميعتقدونفهمولذا.حياته

السلميالحلإلىالجماعةوتدعو.والحكومات

.للصراعات

الثامنالقرنمنتصففيروسيا،فىالجماعةتأسعست

الدوخبريونتبنى.الفلاحينبعضيدعلىالميلاديعشر

أوأخرفيتولستويليوالروسىالكاتبأفكارمنكثيرا

عاموفي.فيرجينبيتربقيادةالميلاديالتامئكلشرالقرن

إنجلترافيالكويكرزطائفةبمساعدةتولستويقام9981

إلىالدوخبريينمن00072منأكثربتهجيروأمريكا،

والجماعة.الجماعيةالمزارعهناكأنشأواحيثكندا،غرب

.الحياةتلكتمارسلاولكنها،الانحتىباقيةزالقما

نفسهاعلىتطلقالدوخبريين،منصغيرةجماعةوتحاول

كندا،فيالجماعيةالمزارعحياةاستئنافالحريةأبناءاسم

استضافتهم.فيتمافيلاأخرىدولةأيةأو

أنهأويدور،حولهمالأنالمرءفيهايشعرحالةادوء

بخفةبالإحساسيتحيزالدوخةمنآخرنوعوهناك.يسقط

فىويتسببالإغماء،يسبقالذيالإحساسوهو،الرأس

الدوخةتكونالأحيانغالبوفي.وسقوطهترلإلفرد

القصيرةاللحظاتأثناءالدوخةوتحدثبالقيء.مصحوبة

نأيمكنأنهكما،الدماغإلىالدمتدفقفيهايقلالتي

فيالدائريةشبهالقناةفىالضغطلاختلافنتيجةتحدث

لبعضمصاحبةالدوحةتكونماوغالبا.الداخليةالأذن

القلبوأمراض،والصرعالأنيميا،مثل،الاضطرابات

الداخلية.اللأذنوأمراض

.الأذن:أيضاانظر
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لهاالتيالحيواناتمنعديدةأنواعمنواحدةادودة

أرجل.أوفقريةسلسلةلهاوليس،دقيق،ناعمجسم

الأنواعطولويصلى.الديدانمنالأنواعالافوهناك

الصغيرةالانواعترىولاأمتار،عدةإلىمنهاالكبيرة

فيتتنفسالديدانأنواعوبعضالمجهر.بواسطةإلامنها

الطليقةالديدانأنواعمنالكثيرويعيع!.الترابأوالماء

الموادعلىبعضهاويعي!،والحيواناتالنباتاتفتاتفي

منالعديدفىكطفيلياتالاخربعضهاويعي!ق.المتحللة

منعدداالديدانوتسبب.والنباتاتالحيوانات

.الأمراض

مثلدوديةشبهحيواناتأنالناسمنالكثيريعتقد

هذهأنالحقيقةولكن.ديدانهيوالدويدةاليسروع

الديدانتشبهولااليرقةمرحلةفيحشراتهيالحيوانات

تنضج.حينما

ولها.للمصمتطورةحاسةالديدانأنواعمعظموتملك

منوكثيربيئتها.فيللكيميائياتتستجيبخاصةأعضاء

عينيةبقعأوعيونمعللبصر،حالممةلديهاالديدانأنواع

رأسها.على

الديدانأ-:الديدانمنرئيسيةأنواعأربعةوهناك

الشريطيةالساحليةأوالشريطةالديدان2-المسطحة

وأالمحززةالديدان4-الخيطيةأوالأسطوانيةالديدان3-

الحلقية.

الطفيلية.الديدانعلمالطفيليةالديداندراسةوتسمى

بعضها.الديدانأنواعأبسطهي.المسطحةالديدان

وتشمل.شريطكانهوبعضهابيضاويةورقةكأنهيبدو

أخرىوأنواعامستقلةوحيدةأنواعاالمسطحةالديدان

طفيلية.

فىتعيشالطفيليةالمسطحةالديدانأنواعومعظم

وتدعى،الديدانأنواعمنالعديدولكنالبحار.

الطحالبوسطالعذبةالمياهفيتعيش،المستورقات

وتأكل.والبركالبحيراتشواطئطولوعلىوالأحجار

العريضةالديدانأنكما.الدقيقةالحيواناتالديدانهذه

الحيواشاتمنالعديدتصيبالمسطحةوالشريطية

والأمعاء.الدمفيخطرةمشاكلللناسوتسبب.بالعدوى

ولكن،المسطحةالديدانتشبه.الشريطيةالديدان

فىأنواعهامعظمويعيم!.حجماأكبرأنواعهامنالكثير

إلىالحذاء،ربطةديدانوهيأنواعها،أحدوينموالبحار

خرطوميةأعضاءالديدانولهذهطولآ.الأمتارمنعدد

هذهوتأكل.بالفريسةللإمساكالرأسمنتوجيههاتستطجع

.والرخوياتالأخرىالديدانفيهابماالحيواناتالديدان

فهناك،الديدانأنواعأكبرتعد.الأسطوانيةالديدان

جسمالأسطوانيةوللديدان.فصيلةآلافعشرةمنأكثر

الديدانهذهوبعض.خيطمنقطعةيشبهأسطوانيطويل

والديدانالأنكلستوماوديدانالحيطيةالديدانفيهابما

شائعةأنوام

انيدكدمن

والأحجام.الرئيسيةالأربعةالأنواعمنكلمنعيناتالأسفلفيالرسوموتظو،الديدانمنالألواعآلافهناك

ديدادفإن،المثالسبيلوعلى.العادةفيكبيرةلأطوالالتمدديستطعممهاالكثيرلأدتقريبيةالديدالىلهذهالمذكورة

مترا.27لحواليطولهاامتدالتيالديدانهذهأحدقاسواالعلماءلكنمتري!.العادةفيطولهايتجاوزلاالحذاءربطة

رسم.مقاييستتبعلاالتاليةالرسوم

الشريطةيدانالد/.-!+جيمش

..س!!ص*+-!ل!ء-"إ/لم-/.،:!3-؟
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المستورقةالمسطحةالشريطيةالدودةالكبددودة
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للإنسانأمراضاتسببطفيليةديدانوهىالشعرية

أيضا.والنباتات،وللحيوانات

وتتكونتطورا،الديدانأنوأعأكثر.المحززةالديدان

المحزز.المظهرتعطيهاأوصالمنالديدانهذهأجسام

العامةالطويلةالشعريةالديدانالمجموعةهذهوتشمل

.والعلقات،الخاصةال!ثعريةوالديدان

أكبروهيالعامةالطويلةالشعريةالديدانوتعيق

وعلىأجحارافىالمحززةالديدانأنواعمنمجموعة

مستشعراتلهاالديدانهذهأنواعمنوالكثير.الشواطئ

علىكالأقدامنتوءاتيشكلمماقرونوزوجرأسهاعلى

القدميةالنتوءاتهذهوتستحدمأوصالها.منواحدةكل

علىتساعدهاحرافي!الديدانولهذه،الزحففي

منالكثيرويعيش.عليهتتحركالذيبالسطحالإمساك

فيويحفرالطحالبعلىالعامةالطهويلةالشعريةالديدان

موادأوالرمالمنمسكنهاالديدانوتصنعالرمالأوالطين

تأكلالديدانهذهأنواعوبعضجسمها.منتفرزها

الآخربعضهاويتغذىالدقيقةوالباتاتالحيوانات

.والحيواناتالنباتاتبفضلات

الأرضديدانالخاصةالطهويلةالشعريةالديدانوتضم

زائدةالديدانولهذه.احذبةاالمياهديدانأنواعمنوالكثير

هذهومعظم.الأقداميشبهمالهاليسولكنالشوكةتشبه

المتحللة.النباتيةالموادعلىتعيمقالأنواع

تنمووهي.ألمحززةالديدانأنواعأصغرالعلقاتوتعد

يممسطحجسمولهاطولآسم02إلىسنتيمترينمن

الماءفيالعلقاتمعظيوتعيش.الطرفينكلامنمصاص

الاخر!ا.المائيةوالخلوقاتالأسماكبدموتتغذى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

احسمطحةالدودةسيةالد!الدودةالأنقليس

الدودة،الشعريةالسبيبدودةالأرضدودة

العلقةالشريطةالدودةالأسطواليةأررودةا

الفيلاريةالمسطحةالشريطيةأررودةاالأن!طستوماادودة

اهسشورقةالريضةالدودةالحلدودة

الحيطيةالدودة

سريعةديدانمنكثيرةلأنواعاسمالأرصدودة

فىمكانكلفيالدافئةالمبتقةالتربةفيتوجدالتكاثر

الخراطينأيضاوتسمى.العالم

علىوتساعد،النباتاتنموفيالأرضدودةوتسهم

وتختلطالتربةتتحللكما،التربةفيالمتآكلةالموادتفكك

إلىالحفرهذافيؤدي.الأرضداخلالدودةتحفرعندما

للطيور،مهمغذاءالأرضدودةفإنكذلك،اكتربةتهوية

السمك.لصيدطعماتستحدبمكما

طولهايكونالتيتلكمنالأرضدودةاطوالوتتدرج

أمتار.ثلاثةفوقطولهايبلغالتيتلكإلىواحد،مليمتر

.الحلقاتتسمىدوائرمنيتكونناعمجسمالأرضولدودة

كأنبوبين،الحمرةإلىالضاربالبنيالدودةجسمتكونوقد

الهضميةالقناةالدأخليالأنبوبويمثلالاخر،بداخلواحد

وأعيونالدودةلهذهوليس.الجسمحدارهووالخارجي

واللمصر.الحرارةتجاهحساسةوهي،فملهاولكن،آذان

جداصغيرةشعيراتأرواجأربعةوالأحير،الأودماعدا،دصكدع!وتوحد.حراراتمنالأرضدودةجسميتكونالأرضدودة

.الأرضخلالالتحركعلىالدودةتساعدوهي،الفلبتسمى

المطاق

حدار

وعاءهصصى

مويدءوعا

ح!،عصمهـ،

ئريةا

طوليةعصلات

دمويماعاء1

دكريةتماسليةأعضاءمويلداءعالوا

تاسليعصومويدءوعا
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فتندفعمنها،الأماميالجزءبوساطةالدودةوتزحف

ولجدار.أعلىإلىالخلفيالجزءتسحبثم،التربةخلال

لابرير،تستخدمهاالتيالعضلاتمننوعانالدودةجسم

!!!صءيمبر!الدودةبجسمتحيطالتيالدائريةفالعضلات.للزحف

!3(ع!!"وتمتد.ينبسطأو)ينكمش(يتقلصالجسمتجعلأنيمكنها

لأ!لاأوتقصرأنوتستيم،الجسمبطولالطوليةالعضلات

منالدودة)الشعيرات(الهلبويحمي.الدودةتطول

.لانزلاقا

ءكاينكاتتنفسوهي.خياشيمأورئتانالأرضلدودةوليعر

الموجودبالهواءاتصالعلىهوالذيالرقيقجلدهاخلال

لمهذهتمتلئالمطرينزلوحين.التربةجسيماتبين

!(الأنواعهذهعلىيجبثمومنبالماء،الهوائيةالفراغات

لملأالدودةوتموت.تغرقأوالسطحإلىتأتيأنإماالأرضية

--الأرضدودةوتتغذىودافئا.جداجافاأصئالجوإذا

ل!!3"الناسبعضيتعجبلهذا،التربةفيالميتةالنباتاتبمادة

،!خلالسعيهافيطريقهاتأكلالأرضدودةإنقائلين

ويمكن،الرطبةالأنهارمنحدراتفيتعيمشالعملاقةالأرف!يةالديدان.التربة

.م4إدىطودهايصلأنلكن،وأنثويذكريتناسلعضوالأرضولدودة

وخلال،أخرىدودةمعدودةكلتتزاوجأنيجب

000،01ىلىيزيى!راوا-!لةالأ!اقيادودةلتخصبمنويبحيوانالأخرىدودةكلتزودالشاوج

ا!لي!انمنبةأفياعوهناك.ي!انا!لمننوجكم!لهيكلفيالتزاوجبعدالبيضيوضعثمبيضها،

والماء،التربئفينفسها،علىمعتم!ةتعيش،الاهـطوانية-السرجو!كلن.الأرضدودةبجسميحيطالقميص

الديدانأنواعوكل.الحيةالحيواناتأو،الميتةوالنباتاتالكميالهيكلهذاجسممن-قليلامتسعةحلقةوهو

وقتغذىتعيشو!ط.طفيلياتتعتبراللأخرىالأسطوانيةالجسمطولعلىالكميالهيكلوينسحب.للبيض

حاملبدورتقومالتي،الحيةوالحيوانات،بالنباتاتتمامايلتصقوهو.الأرضدودةتتحركحينالرأسوفوق

خطيرةأ!راضاالطفيلياتأنوأعبعضوتبب.اد!اتعدةوبحد.اورنقةيثبهكيساليكونالبيضحول

ادودةوتتراوح.الطفيلياتحملةمنوغيرهللإنسانو!وع،الدو!ة!طرتفقس،الشرنقةفيأسابيع

يبلغطولوبينالمجهريالحجمبينحجمهافيالأسطوانيةنموهاولكنأشهر،ثلاثةإلىشهرينمدةفىالتكاثر

ومستدقة،مستديرةنحيلةأجسامولها.م.،9.عامفييكتمل

علىعجيبةقدراتالألممطوانيةوللدودةطرافأ.الدماغبمالحيوانايضئا:انظر

علىالباحثونعثرفمثلا،.للغايةعديدةوهىالتكاثر،عا!قي،غير!و!ةالعملا!الأرضيةادودة

دودة09"...منأكأوتنمواستراليا.فىبفيكتوريا،جيبسلاندمنطقةفيتوجد

بر-واحدةتفاحةفىأسطواقيسنتيمترينفيسكهاأطأمتار.أربعةطولإلىالدودة

01-"سكابر?!"-."!؟/بر؟.ظررةسطحمنقريبةجحورفيالديدانهذهوتعيش.اثنين

+7س73*؟%خلا!برقي7::خ؟!أنواعكافةوتتكاثروهذه.عالمحيئبسرعةداخلهاتتحركأنويمكنهاالأرض

كاع.خ!شقيبر!عفي/؟3عن،الأسطوانيةادودةعنناتج!!زةةبقرضمصحوبةتكونالسريعةالحركة

لإ؟!قيت33!لأ!إلأتنتجالذي،البيضطريقهذهب!اتمتلئالتىالسائلةالإفرازاتعبرالديدانتزلج

صشلا،بر"لا3:"!ءلإيزة!بر؟و-3كبيرةكمياتأنواعهابعض-7بينالديدانهذهبيضطولويتراوحالجحور.

""فإنالمثالسبيلوعلىمنه،علىالبيضيوضع.وصلبةالشكلبيضيةوهىلمسم.57

جسملهاالأسطوانيةالدودةباسمالمعروفالنوعإناثأصفرولونهالحشاشجذوربينأوالتربةفيطليقنحو

الطرفين.مستدقلمبريكويدسإسكارس.بنيأوللحمرةضارب
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بيضة000002حوالىمنهاكلتبيض(البطن)ثعبان

أنواعبعضوبينشهور.01عنيقللاماطواليومكل

الصغر،بالغةصغارا،بيضهيفقسنوعالأسطوانيةالدودة

أخرىأنواعوهناك.النضجمكتملةالدودةتشبهولكنها

بالتدرلإلىتتحوليرقاتتسمىصغارابيضهايفقس

لاانتىالأسطوانيةأ!دودةاأنواعأما.النضجمكتملةدودة

.يرقاتتلدفهيتبيض

بعدواهاتصيبأنيمكن،الطفيليةالأسطوانيةوالدودة

تدخلالأنواعفبعض.الطرقمنبعدد،للطفيلياتحاملا

علىمحتوياطعامايتناولعندما،الطفيلياتحاملجسم

الأنواعبينومنأويرقاتها.بيضهاأو،الدودةهذهمثل

الطفيلى.حاملجلديرقتهتخترقماالأخرى

،الحشراتبإحدىيرقاتهاتعلقأخرىأنواعوهناك

تلكلدغةخلالمنتنقلهاالتي،البعوضةأوكالذبابة

.الطفيلياتحاملالحشرة

الأسطوانية،الدودةمننوعا41عنيقللاماويوجد

فىيس!شأ!ذيا،البطنفثعبان.للأنسانالعدوىتسبب

فيشخص000.000/65نحويصيب،الدقيقةالأمعاء

الأسطوانيةالديدانمنالنوعهذاويسبب.العالمأنحاء

المرضهذاأعراضوتشتمل.الإسكارسداءيسمىمرضا

الأسطوانيةالدودةأما.المعويوالالمالرئويالالتهابعلى

الذيلشعريةالدودةتريكيراتريكوريسباسمالمعروفة

نحووهناك،الغليظةالأمعاءتصيبفهيالدقيقة

أنحاءجميعفىبها،مصابونشخص0007035لأ...

مرضوهوالذيلشعريةبداءمايعرفتسببوهي.العالم

شائعةأخرىأسطوأنيةدودةوهناك.بالإسهاليتميز

الفيلارية،أوايخطياتمنها،الإنسانفىالمرضوتسبب

انظر:.والعرياتوالدبوسيات،العقافياتأوالصناريات

بمالدبوسيةالدودةالأنكلستوما،دودةبمالفيلارية

.لدودةا،لشعريةا

الخل.دودة،الدودة:أيضاانظر

.الدودةيشبهالأرجلمتعددحيوانالألفيةالدودة

فصكلمنيخرج،فصوصإلىالحيوانهذاجسمينقسم

رجل،الألفبذاتوعرفت.الأرجلمنزوجتقريبامنها

رجل.ألفأ!ادودةوجوداستحالةمع

يصلعددأرريهاانتىالأنواعبعضويوجد

أقلمنالحيوانطوليتراوح.الأرجلمنزوجا038إلى

مستديررأسالحيوانولهذا.سم25وحتىملم3من

الألفيةالدودةتتغذىالاستشعار.قرونمنزوجمنهيخرج

تهاجمالأنواعبعضولكن،المتحللةبالنباتاتعادة

الألفيةالدودةوتعيش.الرطبةالتربةفىتنموالتيالمحاصيل

ألواعهاوبعض،الدودةف!وللهالأرجلمتعددحيوانالألفيةالدودة

الأرحل.مرروحا038له

وجذوعالأحجارتحت،المظلمةالرطبةالأماكنفي

المتحللة.الاشجار

مشكلةالكبيرةالألفيةالدودةأعدادتسببأنريمكن

خطيرةمنزليةآفةيشكلصاربرتغالينوعفهناك،المنزلفى

الدودةمنهائلةأعدادشوهدتوقد.أسترالياجموبفي

متر.إلىطولهايصلطوابيرفيتتحركالالفية

العديدويفرزإزعاجها،بمجردالألفيةا!دودةاوتتكور

سوائلتفرزقليلةأنواعهناكبينما،كريهةرائحةمنها

الدودةمننوع7و005ويوجدالسيانيد،سمعلىتحتوي

العالم.فيالألفية

نييعيشالذيالبحريدلدوداسمالأديوديةالدودة

أطرافهاوتقوىالخاطمنالأنابيبهذهتصنع.الأنابيب

.الصدفوبقاياالرملوجزيئات،الطينمثلبمواد

منمصنوعةأنابيبله.الرمليالأنبوبيالدود

بقاعمستقيمةالأنابيبهذهتلتصق.الرمليةالجزيئات

البحر.

منالبارزةالريشيةالمجساتمنحلزونيتاناغتانتوجد

الطعامجزيئاتوتحاصرالمجساتهذهتلتقط.الأنبوبةنهاية

التنفس.جهازتكونأيضاوهيالبحرمياهمنالصغيرة

الريشي.الغبارنافضأوالمروحيالدود-الدودهذاويسمى

منصلبةأنابيبيشيدالسربللدالأنبوبيالدود

الأسنانمعجونأنابيببعضهايشبهالكالسيومكربونات

الأصدافمثللولبيةأنابيبذاتوأخرىالمضغوطة

القوقعية.

صغيرةدودةالأنكدستومادودةالأئكلسدوما،دودة

خلالمنوالحيواناتالإنسانأجسامتدخلمستديرة

الأمعاء،فيطفيلياتالأنكلستوماديدانتعيشالجلد.

الأنسجة.وسوائللدمممتصة

)نقصالدمفقرتسببأنالأنكلستومالدودةيمكن

البالغين.منأكثرالأطفالتؤذيوهيالحمراء(.الدمخلايا
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الأدكلستومادودة

(مرات3)مكبرة

ء!!

إلىالدودةتدخل

القدممىاس

الحلد،طريقعنالجسمعادةالدودةتدحلالأنكلستوما.دودةمسار

الأمعاء.إلىومنه،فالبلعومالرئةإلىوتنتقل،الدمويةالدورةإلىثمومن

وبطنأرجلوتتورموشاحبا،ضعيفاالمصابالطفليصبح

دودةتصيبكسولأ.الإحساسمتبلدويصبح،الطفل

.والكلابالقططفيهابما،الحيواناتالأنكلستومامنمعينة

الحكتتطلبحمراءرقعةهذهالأنكلستومادودةتحدث

المتنقل.الجلديالطفحتسمىالإنسانجلدفي

)الجسمالعائلخارجالأنكلستومادودةبيضينتقل

فيويفضالجسمفضلاتمع(الدودةفيهتعيشالذي

(الصغيرة)الديداناليرقاتتظهر.الدافئة،الرطبةالتربة

الحافيالجلدداخلفىبالحفرتقومحيثالتربةسطحعلى

القدمينالعاريالشخصيلتقطتلمسها.التيللحيوانات

بالعدوىأيضاالشخصيصابكما.الطريقةبهذهالدودة

ملوثة.ومياهاأطعمةالتهامهعندالدودةبهذه

إلىالأنكلستومادودةيرقةتدخل،الجسمدخولهابعد

داخلوتختفي.الرئتينإلىيحملهاالذيالدممجرى

داخلابتلاعهاويتم،الحلقومفيلتمر،هناكالهواءممرات

تصبحالأمعاء،إلىالأنكلستومادودةتصلعندماالأمعاء.

فييكونعندماالخطيرةالإصاباتوتحدثالنمو.كاملة

النمو.مكتملةالأنكلستومادودةمنمائةمنأكثرالأمعاء

خارجالعيشالأنكلستومادودةويرقاتلبيضيمكن

لهذا.الرطبة،الدافئةالأماكنفىفقطالعائلالجسم

البلدانفيشائعاالأنكلستومادودةمرضيوجدالسبب

الاستوائية.وشبهالاسشوائية

تفشىومنعالعامةالصحةوتعزيزالأحوالتحسينقلل

كماالأنكلستوما.بديدانالإصابةكميةمنالأمراض

الطبية.بالعقاقيرالمعالجةالحاليالوقتفيأيضاتستعمل

البروتين،عاليةأطعمةبتناولالشفاءتعجيلويمكن

والحديد.والفيتامينات

الأنكلستومادودةإلىأشارمنأولسيناابنكان

الطبيةموسوعتهفيذلكوجاء،تسببهالذيوالمرض

الدودةاسمالدودةهذهعلىأطلقوقد،القانون

الرهقان.اسمتسببهالذيالمرضعلىوأطلق،المستديرة

الأسطوانية.الدودة:أيضاانظر

وبائيةغاباتحشرةالراتيئجيةالبراعكمدودة

المتحدةالولاياتشمالمنكلفيوتعيعشالتدمير،شديدة

بنيأورماديلونذاتصغيرةفراشةوهيكندا،وجنوب

بأشمواكاليرقانةمرحلةخلالوتتغذىسوداء.وعلامات

والتنوب.الراتينجيةأشجار

الراتينجيةأشجارعلىبيضهاالحشرةهذهأنثىتضع

منهوتخرجالبيضهذاويفقس،الصيففصلفيوالتنوب

تبدأالربيعوفيالأشجار،علىالشتاءفصلتقضييرقات

اليرقاتهذهتغزلثمالأشمجارفيالجديدةالبراعمأكلفي

.حشراتشكلعلىمنهاوتخرج،الصيففيشرانق

بكاملهاشمجرةعلىالقضاءالراتينجيةبرعمتستطئدودة

.سنواتستإلىثلاثتبلمنمدةفيأشواكهابأكل

)أنواعالعثةالقياسة،الدودةانظر:.البوصةدودة

العثات(.

،اللونوبرونزيةسمراءصغيرةدودةافحدودة

بعضتفسدكما.للتفاحبالغةاضرارايرقاتهاوتسبب

موطنهاوالجوز.،والسفرجل،الكمثرىمثلالفواكه

منوغيرهبالتفاحضرراتحدتاللونبنيةصغيرةدودةالتفاحدودة

الفواكه.
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جمئأنحاءفيالانتعيشولكنهاأوروبا،الأصلى

العالم.

قشرتحتشرنقتهامنالبالغةالدودةتخرجالربيعفي

.الأرضعلىالمتناثرةوالأوراقالمتساقطةوالثمارالشجر

يأ)اليرقات(تنخر.والأغصانالأورأقعلىبيضهاتضيع

ثمالثمرةموتعادةيسببمما،الغضةالتفاحثمرة،الدودة

جيلهاأوالثانيجيلهافياليرقاتتتمكنوقدلممقوطها.

.الكبيرةالتفاحثمارنخرمنالمناطقبعضفيالثالث

وهو،التفاحدودةلمكافحةالرئيسيةالطريقةهوالرش

مننوعا17علىيحتويإذدوليابمبهمعترفوقائيإجراء

والكلوربيرسوس،الكرباريل،منها،الختلفةالكيميائيةالمواد

لرشوقتأنعسب.والديفلوبينزرونوالسايبرميثرين،

علىالحفاطويجب.المكانطبيعةعلىسوقفالمبيدات

السائبالشجرقشرمنخاليةالتعليبومصانعالبساتين

.المتناثرةوالأوراق،الميتةوالأوراق،الساقطةالتفاحوثمار

منالجسمناعمةصغيرةبحريةدودةاووالدودة

تعيشطعما.السمكصيدهواةيستخدمهاالحلقياتشمعبة

أوروبا،فيالأطلنطيالساحلطولعلىالحلقيةالدودة

فيالماءتحتتعي!.المتوسطالبحروحولأمريكا،وشمال

هذهتنكشفالجذرأثناء.الرمالفيتحفرهاجحور

وهو!مم02إلى13منجسمهاطوليبلغالجحور.

منأسمكمنهالأماميوالجزء،حلقاتعدةمنمكون

منزوخا13لها.منتصبخشنشعرويغطيهالخلفي

للتنفس.الخياشسيم

الخل.فيتعيشالصغربالغةمدورةدودةالخلدودة

غيرالتفاحخلجرارأوبراميلفيعادةالخلدودويوجد

التيوالبكتيرياالفواكهبلبالأنواعتلكوتتغذىالمبستر.

عندمؤذيةغيرالخلودودة.التفاحعصيرمنالخلتنتج

حواليطولهاويبلغالخيطمثلرقيقةوهيابتلاعها.

معظمتعيشوذكور.إناثإلىالخلدودةوتنقسم.ام،5

طوليبلغ،يرقة45نحووتنتجأشهرعشرةنحوالإناث

.م.،25نحوالواحدة

الأسطوانية.الدودةأيضا:انظر

الأسطوانية،الدودةأيضاوتسمىالخيطيةالدودة

وتسمى.الخيطيةالمستديرةالديدأنمنمجموعةوهي

مستدقةتكونوأجسامها.بالخيطياتالمجموعةفيأفرادها

بحيثالصغرفيمتناهمنهاوالبعض،الأطرافعندعادة

بعضهاطوليزيدبينماالمجهربوساطةفقطرؤيتهيمكن

منأصغرالذكورمايكونوعادة.سم09علىالاخر

مختلفنوعا!ء...علىيزيدمااكتشافوتم.الإناث

الخيطات.من

فبعضها،البيئاتجميعفيالخيطاتتوجدأنيمكن

الأنقليسدودةمثلمنهاوالكثيروالماء.التربةفىيعيش

دودةشاملةالأخرىوأنواعها.النباتاتعلىمتطفلةتعيش

والدودةالدبوسيةوالدودة،الرئويةوالدودةالأنكلستوما،

الإنسانعلىمتطفلةتعيعشالخيطةوالدودة،الشعرية

والخيل.والغنمالكلابمثلوالحيوانات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحلدودةالألقليس

الدبو!ميةالدودةالأسطوالةالدودة

الدودة،الشعريةالألكلسومادودة

الشعرية،الدودةأيضاوتسمىالدبوسيلأالدودة

يأطفيلياتالدبوسيةوالديدأن.صغيرةحلقيةدودةوهي

حواليوطولها،أخرىحيواناتأجسامفيتعيشأنها

وبعض.مدببة4وذيوبيضاءأجسامولهاملم،تسعة

أنواعها،وأحد.والأرانبالخيلتصيبالدبومميةالديدان

عموما.الإنسانيصيب،المعويةالدودةوهو

الأمعاءمنالعلويالجزءفيالديدانهذهصغارتعيح!

أسفلتزحفلوصإلبيضالإناثتتأهبوعندما.الغليظة

عادة-بالإسقالمسماةالشرجفتحةخارجإلىالمستقيم

هذهوتسبببها.المحيطالجلدعلىالبيضفتضع-بالليل

علىالبيضوشساقط،شديدةوحكةجلديةأوراماالحركة

عندالأصالغأظفارتحتينقلقدأو،اللباسأوالفراش

ديدأناوصارالأمعاءإلىوصلباإلبيضفإذا.الهرلق

يافعة.دبوسية

تكنلمماالخطورةشديدةليمستالدبوسيةوالديدان

قدأو،آخرينأناسايؤذيقدالبيضولكن.كبيرةبأعداد

عقاقيرالأطباءويستخدمجديد.منالأصليالناقليصيب

الدبوسية.بالديدانالإصابةلعلاجمعينة

الحيوانانظر:.الشريطيةالساحليةالدودة

الشريطية.الدودة)جدول(،

مجعدةشعرةتشبهوطويدةدقيقةدودةالسبلبدودة

الأحيانبعضفيعليهايطلق،ذيلهأوالحصانعرفمن

السبيب.ديدانمننوع002نحويوجدالشعر.دودة

الضحلةالمياهوفيالرطبةالتربةفيمعظمهايعيش

طولهاليصلالديدانتنموقدوالانهار.والبركللبحيرات

غالبيةتكونقصيرا.يكونمعظمهاولكنسم،07إلى

شاحب.أصفرأوبنيأوأمعودلونذاتالسبيبديدان



944المسطحةالشريطيةالدودة

اليرقةتكون،البيضمنالافاالسبيبديدانأنثىتضع

كييس.يسمىمستديراصغيراجسماالبيضةتفقسهاالتي

الليل،وصرصارالخنفساء،بوساطةالكييسهذايؤكلوقد

ماإلىوتتغلغلالكييسمناليرقةتظهرعندئذ،.الجندبأو

طفيليا.هناكالصغيرةالدودةتعيش.الحشرةأمعاءبعد

طريقهالتشقخاصاعضواتستخدمأنأيضالليرقةيمكن

فيبحريةوتعيش،الحشرةالدودةتترك.الحشرةجسمإلى

.البلوغمرحلةتصلأنبعدالمياه

تقومالشالبحريةالرخوياتمننوعالسفندودة

نأالسفنديدانمنمعينةوتست!%نواع.الخشببثقب

لأسفلتحفروهيطولآ.سم9.منأكثرتبلغأنفاقاتقيم

درعيةبمادةالنفقوتبطن.كلابيتينبصدفتينوللداخل

بيضاء.

(.صدفتين)ذاتالصماماتثنائيةالسفنوديدان

السباحةيمكنهادقيقةكقواقعالصغيرةالسفنديدانوتبدو

فيوتبدأبالخشبنفسهاتثبتماسريعالكنها.بحرية

حتىتحفرأنهاالسفنديدانعنعرفوقد.فيهحفرةثقب

عسلقرصيشبهفيماالخشبتثقبوأنها،اليومفيسم2

أشهر.ستةخلالالنحل

الصدبةالدويداتعدىيطدقاسمالسلكيةالدودة

هذاعليهاأطلقوقد.المطقطقةالخنافسيرقاتأوالجلود،

ماوعادةما.حدإلىالسلكمنكقطعةتبدولأنها،الاسم

المتعفنةالأخشابفيأوالتربةفيالدويداتهذهتعيش

كبيراتلفاتسببماوكثيرا.سنواتثلاثإلىسنتينلمدة

الدودلونويبدو.النباتاتجذورتأكللأنها،للمحاصيل

طولويتراوح.البنىللونضارباأوللصفرةضارباالسلكي

منأزواجثلاثةلهاأنكما.ملما3إلى6بينالدودة

.السيقان

.المزارعلمحاصيلكبيرةأضراراالسلكيةالدودةتسبب

نحوعلىالمحاصيلبزراعةأحياناالمزارعونيقوم

الدودتخفيفأعدادفيللمساعدةوذلك،تعاقبي

علىالحشريةالمبيداتباستخداميقومونأو،السلكى

السمادفيأوصافيةحبيباتشكلفيإماوذلك،التربة

السائل.

الشريط.يشبهرقيقحسمدهاالشريطيةالدودة

ذاتالديدانمجموعاتإحدىالشرلطيةالدودة

منطقةفيالخرطومهذاويوجد.الطويلالرقيقالخرطوم

بسرعةتخرجهأنللدودةويمكن،الفمفوقالشكلأنبوبية

الشريطةالدودةأنواعلبعضويكون.الفريسةحولوتلفه

بعضهاعندويوجدكالخنجر.خرطوميةقليمات

الأعداء.بهاتلسعشعيراتأي-خيطيةحويصلات

الديدانمثل،الأخرىبالحيواناتالشريطةالديدانتتغذى

.للإنسانمؤذيةليستوهي،والميتةمنهاالحية،والرخويات

فيأنواعهامعظمتعيش.ا!لسطحةالشريطيةالدودةانظر:

.العذبوالماءالرطبةالأرضفييعيشمنهاوقليل،المحيط

.م25طولوحتىسم5.2منأقلبينحجمهايتراوخ

جميلة.ألوانالديدانولبعض

شبيهةمسطحةدودةالمسطحةالشريطية6الدود

مكتملةالدودةهذهتعيعق.كطفيلياتتعيشبالشريط

عضوولها،الحيواناتأوللبشرالغليظةالأمعاءفيالنمو

منومجموعةالشريطيةالدودةرأسيعسمىبالرأسشبيه

وليس.مسطحجسمفيالكتلتشبهالتيالفصوص

ال!ثكريمط!يهتة

الجسمقهالاع

شبيهمسطحجسملهاالملسطحةالشريطيةالخنزيرلحمدودة

لتلصقالدودةتستخدمهاوماصاتكلاباتبهورأسها.لالشريط

الحيوار.أوالإسمانمعىفينفسها



الشعردودة045

بولعماطةالطعاموتمتصأمعاء.أوفمالشريطيةللدودة

أقلطولهايبيئالشريطيةالديدانوبعض.الجسمجدران

الاخروبعضها،قليلةفصوصإلالهاوليس،سم52.من

.الفصوصآلافولهأمتارتسعةيتعدىطولإلىينمو

كلاباتأوماصاتبهالمسطحةالشريطيةالدودةرأس

لأمعاءنفسهالتلصقالرأسالدودةوتستخدمكلاهما.أو

وينمو.بداخلهالدودةتعيمقالذيالحيوانأي،العائل

خلفبالرقبةشبيهةمنطقةعندمنالدودةجسمباقي

طالتكلماالفصوصم!كبيرةأعدادوتنمو،الرأس

وأنثوية،ذكريةتناسليةأعضاءفصكلويحوي.الدودة

الفصوصتسقطوقد.البيضمنالعديدينتجأنهكما

الفصوصوتخرج.الدودةجسمنهايةفىبالبيضالممتلئة

وتفرزالجسمفضلاتمعالمضيفجسممنذلكعند

جسمه.خارجالبيض

يرقانىطورلهاتقريباكلهاالمسطحةالشريطيةالديدان

وأمضيفينحيوانينجسمفيوتنموأكثرأومكتملغير

الشريطاتغائبةالتفقيسحديثةالدودةوتسمى،ثلاثة

الشريطياتغائبةوتنمو.صغيرةكلاباتولهامدورةوهي

البيضةيأكلأويأكلهاالذيالمضيفالحيوانجصمفي

داخلالشريطاتغائبةوتنق!منها.الدودةتفقسالتي

أعضاءأوالعضلاتتصلحتىالمضيفالحيوانهذاأمعاء

كائبةفإنالمضيفالحيوانهذاآخرحيوانأكلوإذا.أخرى

دودةوتصبحآخريرقانيلطورتنموقدالشريطيات

المسطحةالشريطةبالدودةالشحصيصابوقد.مكتملة

المطهوغيرالبقرلحمأوالخنزيرلحمأوالسمكأكلهعند

الشريطية.الدودةيرقاتعلىوألمحتويجيدا

ينتجلاالنموالكاملةالمسطحةالشريطيةالديدانمعظم

فيالأحيانبعضوتتسببالأشخاصفىخطرأذىعنها

،والغثيان،والإسهال،الب!نواضطراب،الشهيةفقدان

المسطحةالشريطيةالدودةويرقات.الدمفقرأووالضعف

بيضيأكلا!ذياوالشخص.الإنسانعلىخطورةأكثر

قدمصادفةالخنزيرفىالموجودةالمسطحةالشريطيةالدودة

جسدهمنعضوكلفيالصغيرةالديدانتنمولأنيتعرض

والقلب.والدماغالعينانذلكفيبماتقريبا،

السبيب.دودةانظر:الشعر.دودة

ا!سطوانية(؟)الديدانالدودةانظر:.الشعريةالدودة

الدبوسية.الدودة

منكبيرةمجموعةمنواحدةاورفادودة

الديدانتعيحق.المسطحةالدودةانظر:.المسطحةالديدان

.الأحرىوالحيوالاتالإسمادأعصاءفيتعيشالعريضةالديدان

الدودة.النحاتبورقةوشبيهة!سطحةالعريضةالديدالىوأعل!

.خروفكدسأعلاهالعريضة

والكبدالأمعاءذلكفيبماتقريباعضوكلفيالعريضة

فيتعيمقكما،الاخرىوالحيواناتالإنسانلدىوالرئتان

وعلىمسطحةالنمومكتملةالعريضةالديدانأغلب.الدم

شخذطويلأومستديربعضمهالكن،النباتورقةشكل

تقبضللمصعضوانأوواحدعضوولها.الدودةشكل

تعيعقالذي)الحيوانالحاضنفيالجسمنسيجعلىبهما

وأنوثةذكورةأعضاءلهاالعريضةالديدانوأغلبفيه(.

مشتركة.

تمرفهيبالتعقيد،العريضةالديدانحياةدوراتتتسم

أربعة.إلىواحدحاضنوبينالنمو،فيمختلفةبأطوار

صغارفيهتتكاثرحلزوناعادةالأولالحاضنويكون

العريضالدوديفلتاللاحقةأطوارهوفىالعريضةالديدان

.حشراتأوسراطين،أو،سمكفيويدخل،الحلزونمن

.بنباتاتيتعلقوبعضه،أخرىحيواناتأو

فيعريضةبديدانمصابحيوانلحمإنسانأكلإذا

هذهتصيبفقداللحمطبخيحسنولمنموهاأطوارأول

للمنشقاتالاولىفالاطوار.الإنسانجسمالديدان

الجلدداخلوتختبئالماءفىتعوم(العريضةالدم)ديدان

التيالعريضةالديدانوأنواع.الدمويةالأوعيةإلىلتصل

الدموديدان.الأقصىالشرقفيشائعةالإنسانتصيب

الكرةنصفمنالاستوائيةالمناطقفيأيضاشائعةالعريضة

العريضةالدمديدانتسببإفريقيا.وفيالغربيالأرضية

البلهارسيا.أوالمنشقاتداءيسمىمرضاللإنسان

دهاديلا.تطيراللونباهتةفراشةاقارضةالدودة

والأسود.الفاغالرماديبينيتفاوتولونملساء،بشرة

تلفاوتسبب.منقطأومخططالقوارضهذهبعضوجسم
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هذهمنمجموعاتأنالمعروفومن.للمزارعشسديدا

والذرةالقمحمنبأكملهامزارعتدمرأنتستطيعالقوارض

وضحاها.عشيةبينالنمو،حديثةوالخضراواتالشامية

أشجارأنواعوشتى،بالتئوالقطنبالغةأضراراتسببوقد

الفاكهة.

فيمراتأرلغإلىمرةبمعدلالقارضةالدودةوتتكاثر

الخادرةطورفيالشتاءفصلبعضهاويقضي،العام

القارضةالدودةوتحصمل.اليرقةطورفيالآخروبعضها

القارضةالدودةأما.التربةتحتطعامهاعلىالمنعزلة

ويستخدمبها.لتتغذىليلاالنباتاتفتتسلقالمتسلقة

هذهلقتلالحشريةوالمبيداتاسحامالطعمالبستانيون

.القوارض

الحرير(.)مصادرالحريربمالتوتانظر:اوو.دودة

تزحفاللونبنيةأوخضراءدودةالقياسةالدودة

منتصفتحدبإذ،حلقةهيئةعلىجسمهابتقويس

نصفهامنبالقربالأمامإلىالخلفينصفهاوتدفعجسمها

وتكررامتداد،بأقصىالأمامينصفهاتبسطثم.الأمامي

عنتحكىالتيالقديمةالخرافاتمنوهكذا.العمليةنفس

طولهايساويمعسافةبقياسقامتلوأنها،الدودةهذه

مميموت.فإنهماشخصطول

وأالمحدودبةاسمكذلكالقياسةالدودةعلىيطلق

علىجسمهاتمدأنالدودةلهذهيمكن،البوصةدودة

صغير،غصينوكأنهاوتبدو،شجرةفرعفوقمناستقامة

منأنواعبعضوهناك.المفترسةالكائناتلاتلحظهاحتى

.الخطورةشمديدةالقياسةالدودةعائلة

عنالناتجةالقياسةالديدانفإن،المثالسبيلوعلى

تستطجعوآسيا،أوروبافيتعيشالتيالمرقشةأومبارفراشات

إلىالمزارعونويلجأتماما.تعريهاحتىالأشجارأوراقالتهام

أمريكيةقياسةدودةوهناكلمقاومتها.المبيداتاستخدام

بأكملها.غاباتتدميرتستطعالقادحةتسمى

ذاتأجنحتها،فراشةإلىالقياسةالدودةيرقةتتحول

وأشرنقةداخلدورتهاتكملواليرقة.متناسقةرقيقةألوان

مننوعآلافأربعةحوالييوجد.التربةتحتخليةداخل

القياسة.الدودة

مضروعاتتهاجمحشرةالقرففليةاللوزدودة

تسببأنويمكن،العالمأنحاءمنكثيرفيالقطن

أقاليمفيمنتشرةوهي.%2ءإلىتصلخسائرللس!حصول

الشرقوفىبإفريقيا،والسافاناالمتوسطالأبيضالبحر

.وهاوايوأسترالياوالهندالأقصى

451القرنفليةاللوزدودة

ولوزرهراتتدمرقد)أعلى(،اليرقةمرحلةفي.القرنفليةاللوزدودة

هي)أسفل(،القرنفليةاللوزدودةوفراشةخطير.بعتمكلالقطننمات

الحثرة.لهذهالبالغالطور

التيلةجودةومنالإنتاجمنينقصالحشرةهذهغذاء

أولكانولقد.الزيتمنبذرتهتحتويهومما،القطنفي

ويعتقدعشر،التاسعالقرنأواسطفيالهندفىلهاظهور

الجديدالعالمإلىوردتقدالقرنفليةاللوزدودةأنالخبراء

بذرةشحناتفيمصرمن(والجنوبيةالشمالية)الأمريكتين

القطن.

ينفردصغيرةرماديةبنيةفراشةالدودةلهذهالبالغالطور

وتضع.ملمأ3حوالييرقتهاوطول.ملما5إلىجناحها

تفقسوعندما.القطننباتأجزاءجميععلىبيضها

فياللبابوأجزاءاللقاحبحبوبتتغذىفإنهااليرقات

بل،عادةالدودةهذهأتلفتهاالتيالزهورتتفتحولا.الزهرة

القطنلوزاليرقاتتدخلذلكوبعدكثير.منهايسقط

نمووتمنع،التيلةخلالمرقذاوتتخذالبذور،فتأكل،النامي

القطن.تلفيسببوهذااللوز.

فييوما61إلى8بينتتراوحمدةفياليرقاتتنضج

والشتاءالخريففيفقستالتيتلكأما.والصيفالربيع

أكثر.أوعامينإلىقليلةلثمهورمنيرقاتتظلفإنها

وتقضياللوز،منتخرجالصيفيرقاتتكبروعندما

وأالقمامةتحتالعذراء(طور)أيحياتهامنالثالثةالمرحلة

العذراءطورويستمر.سم8بحوالىالأرضتحتطبقةفى

يوما.02لىإ6من

.اللوزةداخلأوالأرضفىالمستكنةالعذراواتتنضمج

طورفيوهيمكانأيإلىبسهولةالحشرةتنقلوقد

ويستمرالربيعفيمبكراالتوالدويبدأهذا.المستكنةالعذراء

الواحد.الفصلفىعديدةأجيالتنتجحيث،الصقيعحتى

*رحر
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ماوعادةبممكانكلفيطليقةتعيشالمثيراتمعظمعليها،السيطرةتصعبحشرةالقرنفليةاللوردودة

قليلةأنواعوهناك.المياهقاعفيوالوحلالرمالفيتكثرتحتوإماأغطنالوزةداخلإماحياتها،معظممحميةفهي

المجموعاتأما.الرطبةالأراضيفياليابسةعلىتعي!قمنهاذكورجذ!ع!الحدشةالضوابطاشعتملتوقد.الأرض

منكبيرعددعلىوتعيش،طفيليةفهيالأحرىأضهلاثاالدكورجذبويتما.تتزأوجأنقبلواسعرهاالفراش

علىويطلق.مفميفبمثابةتكونالتيالحيةأس!صائناتاتبعثهاالتيالعوةأعيميائياتانفسوهي،بالفيرومونات

المثقبات.اسمعادةمعاوالثالثالتانيأسوعسبا.الفرالقإناث

لموضاالمثراتمعظمتضعالمدلم!طحهالمؤنثاالتنالدسلعضواطديقايعيمقبعضهالديدانمننوعالمسطحهاللىودة

لمريباحشويهاييوجدبالدوده

وكلالمثيراتبعضوفىكبارها.تشابهصغاراتفقسفيمتطفلايعي!شالاخروبعضه،اليابسةعلىأوالمياهفي

مناليرقانةالمسمىالصغيريفقسالأخرىالطفيليةال!نواعيدانأولامنولبهثير.ال!خرىالجيواناتأوالإنسانجسم

مختلفةبيئةفيويسكنالكباريشابهللالكنه،البيضمسطحةاجساممنها،ال!جيرةالانواعخاصة،المسطحة

الأطديئادودةيرظ،أنبالمثالسبيلفعلى.كذلكا!ظ.أسطوانيلكونمنهابعضالكن

العومعلىتساعدهاشعريةأهدابلهاتكونال!ص!!طبقةوهناك.بعمبيطحسميهيكلالمسطحةللديدان

تتخذها!لائمةسمكةعلىتعثرحتىب!العومظشةإا!قومطبقةوهناك.الادمةعليهايطلقجسمهاتغطيالخلايامن

تصبححتىوتنموالسمكةبهذهاليرقانةوتتعلقمضيفا.هدهمعظملدىالأمعاءتش!ص!!الخلايامنداخليةأخرى

لذاأهدابلهايكونفلاال!كام!لةالدودةأما.كام!لةدودةالحلايامنمح!ضمةمتراصةكتلةتوحد!صما.الديدان

الهـممكةجلدمنتتخذ!ثممن،العومتستيمورالأدمةابنفيماايتملأالبرذثيمةأواللحمةتسمى

لها.مسكناوخياشيمها،العضلاتم!كلعلىالبرنشيمةهذهوتحتويمماواللأمعاء.

مضيفهاأذىفيالطفيليةالمسطحةالديدانتتسببوالفتحة.التناسلأعضاءوكذلك،وال!مجصابوالغدد،

اصافمامرضهناكالمثالسبيلعلى.المرضلى!بىفيحصنقدالفموهذافقط،الفمهيالامعاءفيالو!رة

المثقماتأيا!لنشقات،ساسمالمعروفةالديدانفيهتتسب.الجسممنالسفليالجانبأو،الخلفيأوالاماميالطرف

..الديداذمنكثير

الديدانهذهوتعيشالبلهارسيا.تنقلالتيوهي.الدمويةناع!جسمذاتالمسطحة

العاد"فىتحدثلاألانسانءأتعثنث!يةفما!التالغةلهمنهاوبمثيرطريمما،

الكبيرهالسريطجهوالديدالى.ه

يمكنخطيرةأمراضفيتتسببيرقاتهاأنإل!كثيرا،أذىلارزةحراطيماوممصات

دحا!جأاذااو!ةإلىتؤذيأناجسامها.فيدقيقة

ا!فقاريةعظاموأجعضها

المتحدةبالولاياتكنساسبولايةمدينةسيتيفىودجتكوندقيقةإبريةوشوكات

سكانهايبلكدد.بالولايةتجاريامركزاتعتبر،الأمريكيةمعظم.عظميهيكلبمثابة

نسمة.92121يتجاوزلاالمسطحةالديدان

البقررعاةعاصمةاسمالمدينةهذهعلىيطلقكانباستثناءسم،52.طولها

أسوأاسمعليهايطلقكانالأحيانبعضوفيالعالميهالدودةيسمىمنهانوع

ملكةاسمعليهايطلقكانكما،الغربفىصغيرةمدينةيبلغقدالتيالشريطية

كما،للإقليمالتجاريةالعاصمةهيوالمديخةالبقر.مدنالدودةانو:.م03طولها

لحومها.وتعبئةالأبقارلذبحمركزأنها.الشريطية

عبريسافرواأنتريلز،فىسانتاقافلةفيالتجاراعتاد000.25نحويوجد

تأسضبدأوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالمنطقة"المسطحةالديدانمننوع

الحديديةالسككخطوطمدبدأعندمادود!مدينةالدلةموقلصلةتممبحوحلط!لطق"للتقهعيةأربمإلى!سيمهايمكن

سوقأبروأصبحت،تريكفينتاوطوتوبيكاآتشيسونا!رودةه!هوفال!!دالمثيراتأ-:مجموعات

بعدصاتتحرلمدةكذلكوظلت،العالمفيللماشيةا!دهاررراصضفياهـوو3-الأصلأحاديات2-

الذينالرجالمنالكثيربالمدينةيعيمقكان.ام875مشةالماطقفيشائعمرضوهوأوالمنطقيات4-المثقبات

الشهرةذويالأمنحفظضباطولكن،السلاحيحملونالححر.إلى!دي،افالاص.الشريطيات



يخضعوأأناستطاعواماسترسوبات،إيربوياتأ!المن

الأحذيةتلمنطقةإحياءوبعد.القانونلسيادةالمدينة

نشطتالقديمالرئيسيالمدينةشارعوهو،الأماميوالشارع

بتلالمدينةتسميةوترجعهذا.المدينةفيالسياحةحركة

والمسلحونالبقررعاةكانبالمدينةقديمةمقبرةإلىالأحذية

أحذيتهم.مرتدينمايزالونوهمفيهايدفنون

-ام831)مابزإليزابنتماري،دودج

كتابأمء86سنةكتبت.امريكيةكاتبةأم(.509

مادينأوبرنكرهالزعنوانههولنداعنشهيراأطفال

علىطبعة001فيالكتابظهروقد.الفضيةالتزلج

دودجوأضحتلغاتستإلىوترجمعاما.03مدى

للمجلةمحررةاختيرتثم.الشبابأدبفيرائدة

،أم873عامصدرتعندمانيقولاالقديسالأمريكية

فيها.بالإسهامالكتابكباروأقنعت

كانمنزلفىوشبت،نيويوركمدينةفيدودجولدت

صينولىمنكلكانحيث،الأدبيةللجماعاتمركزا

.المنزلذلكعلىالترددكثيري،جريلهوهوراسبريانت

طفلينلهاوتركعاما،27عمرهاكانعندمازوجهاتوفي

نيوأرك،فيوالدهامنزلإلىعادتثمومن،صغيرين

طفليها.لتعول،بنيوجيرسي

قصةتحكيالفضيةالتزلجميادينأوبرنكر"،"هانزدودجماريقصة

الجليد.علىللتزلجسباقفىيدخلهانز،اسمه،هولنديغلام

453طائر،المنقرضالدودو

،رولكا:نظرا0لوتويدغرلزتشا،غسوندود

لويس.

منمجموعةالدودكانيزجزر.!جزرفيز،ادودول

منكثيرجانبإلىجزيرةأربعينحواليتبلغاليونانيةالجزر

تحاهإيجةبحرفيالجزرهذهوتقع.الصخريةالنتوءات

لتركيا.الغربيالجنويالساحل

كم682.22منتقربمساحةالجزرهذهوتغطي

تلكمنوكثير.نسمة000.451سكانهاتعدادويبلغ

!طالجزرتلكوأهم.بالسكانمأهولغيروالنتوءاتالجزر

وباتموسوليروس،وكوس،وكارباثوس،كاليمنوس

وسيمي.،سورود

وصيد،السياحةفىالاقتصاديةالنشاطاتأهموتتمثل

والزراعة،،الصغيرةالقواربوبناءوالإسفئ!،الأسماك

.الأغنامورعى

سنةمنالتركيللحكمالدودكانيزجزرخضعتوقد

وظلتإيطاليا.احتلتهاثمأم،129سنةحتىام522

.لليونانأعطيتحيثام479حتىلهاتابعة

الدودوطائرينتيطائر.،المنقرضالدودو

تقريباالروميالديكحجمفيوهو،الحمامإلىالمنقرض

وذيل.صغيرةوأجنحةضخمومنقارقصيرةأرجلوله

جزيرةفىيعي!كانمجعد.وريشالشعر،كخصلة

إنهحتىالصغربالعةأجنحةذاالدودوكانالملنقرض.الدودوطائر

بالمحيطموريشيوسجزيرةفىيعيشوكان.الطيرانيستلإعلاكان

تقريما.ام068!شةانقرضوقدي.الهندي
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فوقواحدةبيضةويضع،الهنديالمحيطفيموريشيوس

يسميانالفصيلةنفسمننوعانهناكوكان.الأرض

اغريبتيناورودريجزريونيونجزيرتىعلىيعيشانالناسك

تلكيقتلونالأوروبيونالبحارةوكان.موريشيوسمن

جلبهاالتيوالخنازيرالقرودأنكماويأكلونها.الطيور

أجيضاحطمتأم،005سنةفيالجزيرةإلىالأورولمجون

،أم068لمشةحواليالدودووانقرضالصغار،وأكلت

،أم075سنةفىريونيونجزيرةنامكانقرضحيث

.أم008سنةحواليرودريجزجزيرةناسكانقرضبينما

روبا.أرفيحئاأ!دودواطيورمنالعديدعرضوقد

أيضا.الناسكطائرعرض!قديكونأنالمحتملمنأنهكما

المتاحفبعضتزالوماللرسام!ت.موديلاالدودواستخدم

نعرفلاول!ضناالدودو،بعضوأرجلرؤوسببعضتحتفظ

كتبهماخلالمنأوالصور،خلالمنإلاالناسك

الجزرفىوجدتالتيالعظامخلالمنأو،الرحالون

.المذكورة

س!صانهاعدديبلغ،الوسطىتنزانيافيمدينةدودوط

،ام739سنةفىأستفتاءحرىوقد.نسمة307)45

إلىالسلامدارأسساحليةاالمدينةمنالعاصمةنقلعلى

زمنىجدولووضع،ذأسكعلىالشعبووافهتدودوما،

احتيارتموقد،أم099سنةفيالنقلعمليةمنللانتهاء

زحهعلىموقعهابسببجديدةعاصمةدودوما

.الخصوص

الأبنيةمنعدذادودومافىالأعمالمنطقةوتشمل

منصغيرةمنازلفىالسكانمعظمويعيش.التجارية

الطوبوتنئدودوما.الصفيحمنأسقفذاتالاجر،

والغربيةالشرقيةالسواحلبينويربطوالخزفالأحمر

منقريبمطاربهايوجدكماحديديخطلتنزانيا

دودوما.العاصمة

تحتتنزانيامنطقةوقعتعندماأم،198سنةوفى

بدايةوفى.صغيرةقريةدودوماكانتالألمانىالاحتلال

السابقة،الألماليةالمستعمرةبريطانيااحتلتالعشرينالقرن

وقدهذا.تسويقينشاطمنطقةدودوماوأصبحت

فيتنزانيااستقلتأنمنذدودوماسكانعددتضاعف

أم.619سنة

ئيوار.(م7981-0481)لفونسأ،لهدود

يكتب،دوديهكان.الفرنسيبديكنزأحيانايلقب،فرنسي

الفقراءحولديكنز،تشارلزالإنجليزيالكاتبمثل

المجتمع.داخلشردواالذينأويعانونالذينوالأشخاص

وذلك،اثمرسوا!حوللطيفةصورةتقديمالكاتبانحاول

حدإلىعاطفيةبطريقةالواقعهذابمتعاملهماخلالمن

أصبحوقد.ورشيقواضحباسلوبدوديهيتميزما.

الواضحةملاحظاتهخلالمنالشبابالقراءلدىمفضلا

وخياله.وفكاهتهالمجتمعحول

المضحكةالقصيرةقصصهخلالمندوديهاشتهر

حكاياتالوطنيةوقصصهم(،)1866طاحونتيمنرسائل

الثرثارةشعخصيتهمغامراتتظهرأم(.)873الاثنينيوم

تارسكونترتارين:روايتينفيوالمتبجحةالمضح!سة

أم(.)598الألبجبالفوقوترتارينأم(،)872

رائعةصورعلىتحتويجادةواقعيةرواياتدوديهألف

النابوبكتابالمؤلفاتهذهبينمن،عصرهم!مستوحاة

أم(.88)4سافوأم(؟)877

أصدقاؤهكان،فقيرينأبوينمنبنيمادوديهأررو

فيالتعسةصغرهفترةوصف.بالمدرسةيضايقونهوأساتذته

أم(.)868اسمكماع!غيرييا:لهروايةأول

بينتربطالعلاقاتمنمجموعةالا!جتماعكيالدور

الناسيحرصالذيالسلوكإن.مجموعتهوأفرادالشخص

يسهلالمجتمعداخلالاجتماعيةأدوارهمأداءفيعليه

فىمريضايكونحينفالفرد.وأعضائهأطمجتمعالحياة

الطبيبإرشاداتاتباععلىحريصايكونفإنه،مستشفى

المريضهذافإنوبالمقابل،المستشفىموظفييعويتعازن

عددمنالرعايةمنأخرىوأنواعاوالدواء،،الطعاميتلقى

.الناسمن

خلالمنواكتسابهاالاجتماعيةالأدوارتعلمويتم

الأدوار.هذهأداءكيفيةويحدديعرفوالذي،التثاقف

تعلمهاالناسعلىيسهلبل،غريزيةليعستالأدواروهذه

وألوالديهمبمراقبتهموذلك،الطهفولةمرحلةمنبدءا

شعلمهاالتيالأدواربعضوهناك.البالغينللأشخاص

أماالتلميذ.أوالمريضكدور،المجتمعأفرادكلتقريبا

إلىتحتاجفإنها،المدرسأوالطيبكدور،الأضىالأدوار

متخصص.تدريب

تختلففهي،بالتعلمتتمالاجتماعيةالأدوارولأن

الأدوارفإن،المثاللممبيلوعلى.الثقافاتباختلاف

ودورالزوجةدورهيالمجتمعاتبعضفىللمرأةالأساسية

أخرىمجتمعاتهناكولكن.الطبيعيةالأدواروهي،الأم

منها.لتختارأدوارعدةللمرأةتقدم

فترةخلال،اجتماعيةأدوارعدةشخصكلويؤدي

وأمالزوجها،وزوجةلأبويها،بنتاالمرأةتكونفقد،حياته

تداخلتإذاالمشاكلتنشأوقدلخدومها.وعاملةلأطفالها،

وتسمى.أخرىأدوارمتطلباتمعالأدوارأحدمتطلبات

بعملللقيامالموظفيحتاجفقدالأدوار،صراعالحالةهذه
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،يتعارضالعملهذاولكن.الوظيفيوضعهلتحسينإضافي

.كأمأوكأبأسرتهداخلالفرددوربم،الأرجحعلى

النفسعلم،الجنسبمالسلوك،الشخصيةأيضا:انظر

الاجتماعي.

منصنفأيعدىيطدقمصطدحالدوراليومين

التقليديالشكلويركب.النحاسيمالألومنيومسبيكة

من%4والألومنيوممن%59منالمسبيكةهذهمن

المنجنيز.من%.،وهالمغنسيوممن%.،وءالنحاس

منبسيطمقدارعلىالسبيكةهذهأصنافبعضوتشتمل

تتميزالتيالسبيكةهذهوتستخدمالحديد.أوالسليكون

ومعدات،الطائرةأجزاءبعضصناعةفيوالخفةبالقوة

الثقيلة.التشغيل

.وريلدالجهازا:نظرا.نلدوراا

الإناثمعظمتهيءعمديةالجئسيالاشثهاءدوره

دورةأيضاوتسمى.والحملللتزاوجالثديياتأنواعمن

الاشتهاءدورةتحدث.الثديياتمنالكثيرفيالتناسل

يتم.التناسلموسمتسمى،خاصةفترةخلالالجنسي

تتوفرالعاممنوقتفيالصغاريولدبحيثالدورةتوقيت

للعيش.الفرصأحسنلهم

فترةتسمىفترةتحدثالجنسيالاششهاءفترةوخلال

هذهطوالالأنثىتكون.الحرارةفترةأوالضراباشتهاء

فىالثديياتمعظمتتزاوج.جنسيتهيجحالةفيالفترة

الجنسيالاششهاءدورةمنكلأطوالوتختلف،الفترةهذه

تنتهيالفئرانغالبيةففيلاخر.نوعمنالضرابواشتهاء

41بعدالضراباشتهاءوينتهىأيامأربعةبعدالدورة

لمدةالدورةتستمرالكلابأنسالمعظمبينولكن،ساعة

أسابيع.ثلاثةلمدةالضراباششهاءويستمرأشهر،ستة

أنواعوبعضوالنسناسكالإنسانالثديياتوبعض

هذهمنوللإناث.جنسياشتهاءدورةلديهاليعستالقرود

انظر:.للحملتهيئها)الحيض(تناسليةدورةالأنواع

الأحوالحمسبالجنسيالاشتهاءدورةوتنظم.الحيض

.والهورموناتالبيئية

الكثيرفىالموسميةالتغييراتتساعد.البيئىالتنظيم

وتتضمن.الجنسىالاشتهاءدورةإثارةفيالبيئةعواملمن

تنئأكثر.الحرارةودرجةالنهارساعاتعددالعواملهذه

فيوتساعدالأنثىتغريوأصوأتامعينةرائحةالذكورأنواع

.الدورةبداية

وهوالمهاد،تحتالبيئيةالتغيراتتحفز،الأنثىوفي

موجهإطلاقهورمونتسمىمادةلإفراز،الدماغمنجزء

منبههورمونلإفرازالنخاميةالغدةالمادةهذهوتحفزالقند،

يهيئانالهورمونانوهذان.اللوتينيوالهورمونالجريب

والحمل.للتزاوخالأنثى

:مرحلتانالجنسيالاشتهاءلدورة.الهورمونىالتنظيم

المبيض.فيالصماءالغدةنموومرحلةالجريبيةالمرحلة

كميةالنخاميةالغدةتفرزالجريبيةالمرحلةخلال

الهورمونهذاويتسبب،الجريبمنبههورمونمنمتزايدة

ويحتوي(،المبيضفيدقيقة)أكياس،الجريباتنضجفي

أنثوية.جنسيةخليةأي،بيضةعلىجريبكل

أيضاالنخاميةالغدةتفرزالجريبيةالمرحلةنهايةوعند

علىالجريباتتحثاللوتينيالهورمونمنمتزايدةكمية

الأستروجينات.المسماةالجنسيةالهورموناتإطلاق

الر3باطنسمكازديادفيالأستروجيناتوتتسبب

الحمل.فترةخلالالجنينلحملالرحم!يئا(الجنين)كيس

إطلاقفياللوتينيللهورمونالزائدالإفرازيتسببكذلك

للبيوضالإطلاقهذايسمى.المبيضفيلبيوضهاالجريبات

إذاحتى،الرحمإلىذلكبعدالبيوضتتحركثم.الإباضة

الرحمباطنعلىتلتصقفإنهاالذكربنطافماتلقحت

منطورأولو!طا!لضغةمايسمىإلىالتطورفىوتبدأ

الجنينى.التكوينأطوار

هذاوخلال.الأصفريالطورلابتداءالإباضةتهيئ

المبيضفيفارغجريبكلاللوتينيالهورمونيجعلالطور

الأصمر.الجسميسمىالخلايامنجسمايكون

هورمونوهو،البروجستيرونالأصفرالجسميطلق

الاشتهاءيبدأ.الجنينلحملالرحميهيئأنثويجنسي

وأالتلقيححدوثوعند.الإباضةبعدأوخلالالجنسى

وضعيتمأنإلىالجنسيالاشتهاءدورةتنتهي،الإخصاب

ينكمشالمبيضجسمفإنالتلقيحيحدثلموإذا.الجنين

طفل،وجودلعدمالرحمباطنلسماكةحاجةلالأنه

المواد.هذهالأنثىجسمويمتص

التكاثر.:أيضاانظر

تائمالتجاريدلنشاطنموذجالاقتصاديةالدورة

.الدوللإحدىالاقتصماديالنظامعلى

فترةكلعلىالدورةاسمالاقتصادعلماءأطلقوقد

،الاقتصاديالنموفترةوتتميز.التجاريالعملمنكاملة

في!خمةنموبمعدلاتالاقتصاديالتوسعأيضاوتسمى

تدهورويحدث.والتوظيف،والإنتاجوالبيعالشراء،

النشاطيبدأ،حيثالتوسعفترةانتهاءبعداقتصادي

فيهاينخفضفترةالتدهورفترةوشبع.الهبوطفيالتجاري

الانكماشويسبب.الانكماشتسمىالاقتصاديالنشاط

فترةويلي.والتوظيف،والإنتاج،والبيعالشراء،فيهبوطا
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توسعفترةإلىبدورهاتؤديانتعاش!فترةالانكماش

جديد.منالتجاريةالأعمالدورةتبدأوهكذا،أخرى

مشترياتبانخفاضالانكماشفتراتوتتميز

والأجهزةالتلفاز،وأجهزة،السياراتمنالمستهلكين

تقوملذلكونتيجة،السلإلمعمرةمنذلكوغير،التطيقية

،ويتمالمتاحةالسلعمنمخزونهابخفضالتجاريةالمؤسسات

أضوسعافتراتأما.مخفضةبأسعارببيعهاالغالبفيذلك

،المعمرةالاستهلاكيةالسلعمنالمشترياتبزيادةفتتميز

الدوراتفيتؤثرالتيأعواملأومن،الخزونوزيادة

سعارشأ،والضرائب،ا!ضميةالسياسةتغيريةالاقتصاد

العالمية.أزشواقلاالمباعةالموادوأسعار،الصرف

ما،لدولةالاقتصاديالنشاطفيالتغيراتأنوالواقع

حدثتفقد،دورةكلمةتعنيهالذيالنظامبنفصتحدثلا

الحربنهايةمنذاقتصاديةسئدورات،المثالممبيلعلى

منالثمانينياتمنتصفوحتىأم،459عامالثانيةالعالمية

سنتينبينالدورةفترةأختلفتحيث،العشرينالقرن

.سنواتمستالفترةمتوسطوبلغ،مشةعشرةواثنتي

التفحخمبمالاقتصاديالركودالكساد؟أيضا:انظر

المالى.

تقامرياضيةدورةالملوسطالبحرألعابدورة

التيللدوأ!الأوليمبيةالدوراتعرارعلىسنواتأربعكل

هذهإقامةتاريخويرجع.المتوسطالبحرشواطىءعلىتقع

باشساطاهرمحمدمناقتراحنتيجةأم489عامإلىالدورة

وعددانعقادهاوأماكنالمتوسطالبحردوراتإقامةبمواعيدبيان

الدورةفياللعباتوعددالمشاركةالدول

عددعددالدورةالعقادمكالى!سةرقم

الأأعا!االدولالمستضيفةالمديةعقدهاالدورة

11

12

13

559

!95

639

679

719

175

979

839

879

199

113

799

سصر،يةرسكمدل!ا

لياس!اأ،لرشلونة

لىلا،وتلير

ليايطاإ،لولينا

توص،توص

كياتر،زميرأ

ئرالحرا،ئرلجراا

فياسلاعويو،سليت

لمعر!ا،سكالأاركا

يامور،قيةدللاا

لادليوا،يشكياا

سمافر،حودا!كا

ليايطاإ،ريبا

26

26

الذي،الوقتذلكفيالمصريةالأوليمبيةاللجنةرئيس

اجتماعهافىالدوليةالأوليمبيةاللجنةعلىفكرتهعرض

بسويسرا.موريتزسانبمدينةالعامذلكفيعقدالذي

استحسانالاقتالتيالفكرةهذهاللجنةأعضاءوناقش

أولتنظيميبدأأنعلىعليهاالموافقةوتمت،منهمكبيرا

لدولألعابدورةأولوأقيمت.لمشواتثلاثبعددورة

تمالتىالإسكندريةمدينةفيام519عامالمتوسطالبحر

فكرةلصاحبتكريمامصر،فيالمتوسطالبحرساحلعلى

همدولتسعالدورةهذهفيوشارك.الدوراتهذهإقامة

ومالطاويوغوسلافياوتركياواليونانوشرسماوأسبانياأجاإيطا

ويتضمنمصر،المنظمةالدولةإلىإضافةوأصبنانوسوريا

ذلكومنذ.لعبة41فيمسابقاتالدورةهذهبرنامج

بانتظامالمتوسطالبحرألعابدوراتإقامةتوالقالوقت

وزاد.أم799عامفىدورةعشرةثلاثإلىوصلتحتى

وعشرينواحدإلىدولعشرمنفيهاالمشاركةالدولعدد

فيلهامسابقاتتقامالتياللعباتعددزادكما،دولة

لعبة،وعشرينممتإلىلعبةعشرةأربعمنالدوراتهذه

التالي:الجدولفيموضبحهوكما

المتوسطالبحردوراتفيالدولأحرزتهاالتيالجدالياتعدد

برونزيةمضيةذهبيةولةالد

يطالياإ

فرنسا

ليالساأ

لوغوسلا!يا

اليونالى

تركيا

مصر

المعر!

ئرالحرا

نرتو

ياسور

م.ع.ج

لساد

تيااكرو

سلوليميا

ليالماا

قبرص

ليبيا

سمةلبوا

يمورمادسا

لطةما

كارلومونت

52

35

376

276

7ءأ

132

62
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الدوراتهذهفيالفائزةالدولقائمةإيطالياوتتصدر

والبرونزيةوالفضيةالذهبيةالميدالياتعددلمجموعبالنسبة

فيتقامالتيالألعابمسابقاتفىلاعبوهايحرزهاالتى

منكلفيالأولالمركزإيطالياحققتفقد.دورةكل

والتاسعةوالثامنةوالسابعةوالسادسةوالخامسةالرابعةالدورة

69بعددبدأبرصيدعشرةوالثالثةعشرةوالحاديةوالعاشرة

ميدالية،661منأكثرإلىليصلتدريجياوازدادميدالية

برصيدالثانيةالدورةمنكلفىالأولالمركزفرنساوحققت

وحققت،ميدالية691برصيدعشرةوالثانية،ميدالية001

ميدالية،65برصيدالأولىالدورةفيالأولالمركزمصر

علمتحتالثالثةالدورةفيوسوريامصرمنكلوشساركت

()ج.ع.مالمتحدةالعربيةالجمهوريةهيموحدةلدولةواحد

ميدالية،74برصيدالدورةتلكفيالأولالمركزوحققت

بناءالدوراتكلفيللدولالعامبالترتيببيانيليوفيما

فيها.أحرزتهاالتيالميدالياتعددعلى

فيهايشاركدورةالهادئالمحيطألعابدورة

باستثناءالهادئالمحيطجنوبيومناطقدولكلمنمتنافسون

رياضية.لعبةعشرةاثنتيمنأكثرفيونيوزيلنداأستراليا

وفىام،659عامفيجيفىمرةأولالألعابدورةأقيمت

عامالفرنسيةبولينيزياوفي،أم167عامنيوكاليدونيا

،أم979عامفيجيوفيأم،759عامغواموفيأم،719

عامنيوكاليدونياوفى،ام839عامالغربيةسامواوفي

.ام119عامالجديدةغينيابابواوفيأم،187

الجنسى.الاشتهاءدورةان!:.التئاسلدورة

بهايمرالتىالتغيراتمنمتعاقبةسدسدة.الحياةدورة

تطورإلىالأجيالمنجيلفيمعينشكلمنحيكائن

والتوالدالنموأماآخر.جيلفيتغيرهأوالشكلهذا

جيل.كلفيدائفافيحدثان

منتنتقلحيثنسبيا،بسيطةالثدساتحياةدورةتعتبر

بالغةالحيواناتتفرزالنمو.بالغحيوانإلىمخصبةبيضة

جديدفردنشأةوتبدأ(.الجنسية)الخلاياالأمشاجالنمو

حياةدورةالدنياالكائناتمنوللعديد.البيضةبتخصيب

تمرالحيواناتوبعضالنباتاتمعظمأنإلا،ذلكمنأبسط

منهاكثيروفي.نوعمنأكثرتتضمنمعقدةحياةبدورات

طريقعنجيليعقبه،اللاجنسيالتوالدطبريقعنجيلينشأ

كائنبهايمرالتيالتغييراتسلسلةتعرف.الجنسيالتوالد

حياته.بتاريخحياتهفترةأثناءحي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحياةالتكاترالتحول

الحيلالأجيالتعاف

الحيض.انظر:.الحيضدورة

(،الصناعية)الثورةالاختراعانظر:.الزراعكيةادورة

الزراعة.،نظام،الزراعىالإنتاج

واقربةالصخوربينالفوسفوردورةالفوسموردورة

الفوسفورمنولابد.الأرضوحيواناتوالنباتاتوالماء

الطبيعة،وفي.تعيشلكيالعضويةالكائناتوكلللبشر

يحتويالذيالفوسفاتصخرفيالفوسفورمعظميوجد

عندماتبدأالسرطانحياةدورة

يرقاتوتخرجالبيضيفقس

والمرحلةمراحلبأربعتمرعائمة

ولها)أعلاه(الزويامرحلةالتالثة

حشرةفموشكلأرجل

اليسار(.)إلىالمكتملةالسرطان
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الاتات!يالفوسفور

ى!سمورلموا

11اسصألررالححوالاتىبمصيا

يتةعصويةمواد

حمك!*

؟؟..لكتيريا

ص!مالوسفور!تحللى

التربةممط

حيثتامةعيرالفوسفوردورة

إلىكلهالفوسفوريعودلا

التيالمرفوعةالبحريةالروالسب

ترتموددالدورةفيهابدأت

تتكودالتيالحيولوحيةالقوى

البحارمنالضحلةالأحزاء!ي

يفقدالفوسفورلكنما.يوما

المياهإلىجر!إذاالألدإلي

الاعمق.

وأالكالسيوممعمتحدة40!الفوسفاتايوناتعلى

فيرواس!هيئةعلىالفوسفاتصخريتكون.المغنسيوم

ارتفعالبحارقاعفىالرواسبهذهوبعضالبحار.قاع

الجبلية.السلاسعلتكوينأثناء

البحر،مستوىفوقرفعالذي،الفوسفاتتجويةتمد

منالمتحللالفوسفاتالنباتاتوتمتص.بالفوسفاتالتربة

الفوسفورعلىالأخرىوالحيواناتالبشرويحصل.التربة

تموتأنوبعديأكلونها.التىوالحيواناتالنباتاتمن

المادةبتدميرمعينةبكتيرياتقوم،والحيواناتالنباتات

تعيدوقد.أطتربةالفوسفوروتعيد،للميتالعضوية

تجرفأنقبلمراتعدةالفوسفورالعضويةالكائنات

البحرية.الرواسبفخفيأخرىمرةوتقعالبحر،إلىنهائيا

هذهلعضجداالبطيئةالجيولوجيةالقوىترفعوأخيرا،

..أخرىدورةلتبدأ،الرواسب

طريقعنالتجويةعمليةفىبالتعجيلالبشريقوم

وتحدخل.التعريةمنالآرضتحميالتيتقلئالغابات

صخرعنبالتنقيبالفومعفوردورةفيأيضاالناس

المنظفاتمثلمنتجاتصناعةأجلمنالفو!عفات

الذيالمدىالمنتجاتهذهالممتخدامويطيل.والأسمدة

وتسهم.كبيرةبدرجةالبحرإلىالفوسفورفيهيعود

المنظفاتمنالناتجةالفوسفاتمنكبيرةكميات

.الفوسفاتانظر:.المياهتلوثفيوالألمسمدة

علم.،البيئة؟الفوسفور:أيضاانظر

("النافعة)الحكتيرياالبكتيرياان!:.ا!!ن!ورة

المواد(.)دورةعلم،البيئة

(بمالطبيعةفيالماء)دورةا!لاءان!:اولء.دورة

الهيدرولوجيا.

.نظام،الزراعىالإنتاجانظر:.المحاصيلدورة

الجوبينالنيتروجيندورأنهيالئيتروجيندورة

كلوتحتاجوحيواناتها.الأرضونباتاتوالماءوالتربة

الأحياءأغلبولكن،النيتروجينإليالحيةاعائناتا

يشكلوالذيل!أ2الغازيالنيتروجينلاتستطحإستعمال

متحدنيتروجينعلىتحصلأنيج!إذالهواء،من%78

هذاإمدادولكن.مركباتلتكونأخرىعناصرمع

فيمعقدةأساليبتوجدلذامحدود،الثابتالنيتروجين

النيتروجين.دورانلإعادةالطيعة

للتحللتتعرض،والحيواناتالنباتاتموتبعد

الدقيقةالأحياءهذهوتنتج.معينةوفطرياتبكتيريابوساطة

العضويةالمادةفيالنيتروجينمركباتمن3+لمالنشادر

ثم.الحيواناتتفرزهاالتيالأجساممخلفاتوفيالميتة

لصئالبروتيناتوتستحدمهالنشادربعضالنباتاتتمتص

الذيالنشادرويتحول.للحياةالضروريةالأخرىوالمواد

بوساطةللا(30)مركباتنتراتإلىالنباتاتلاتمتصه

بكتيريا،النترتةبكتيريامننوعانوهناك،النترتةبكتيريا

لاا(20)مركباتنتريتاتإلىالنشادرتحولالتيالنيتريت

تمتص.نتراتإلىالنتريتاتتحولالتي،النتراتوبكتيريا

مثلالطريقةبنفسوتستخدمهاالنتراتمعظمالنباتات

منالنيتروجينعلىتحصلفإنهاالحيواناتأماالنشادر.

.النباتاتتأكلالتىالأخرىالحيواناتأوالنباتاتأكل

منمزيدا،النيتروجينتثبيتتدعىعمليةتضع

تثبيتبكتيرياوتحصل.البيولوجيةالدورةفيالنيتروج!ت

وتحولهاالهواءمنالنيتروجينعلىوالطحلبالنيتروجين

بعضهالكنالنشادرمعظمالنباتاتوتمتصنشادر.إلى

الجو.فيشبدد

النيتروجينيأخذالنيتروجينتثبيتأنمنالرغموعلى

إعادةتسمىمعاكسةعمليةهناكأنإلاالجو،من

إلىالنيتروجينمنتقريبامماثلةكميةترجعالنيتروجين

فيالنترأتبعضالنيتروجينإعادةبكتيرياوتحولالهواء.

نأإلال!02نيتروزأكسيدأوغازينيتروجينإلىالتربة

والتربةالأحياءبينمرأتعدةيدورقدالثابتالنيتروجين

الجو.إلىالنيتروجينإعادةترجعهأنقبل

فمثلا،.النيتروجيندورةالبشريةالأنشطةبعضوتعوق

لإنتاجالنيتروجينمنكبيرةكمياتالصناعةتأخذ



954ورستد

امشحداميمكمهالاالحيةالكائناتمنكثيراولكن.للأرضالجويالغلافمن78%حواليالحيتروجينيكونالنيتروجيندورة

إلىالجويالعلاففيالموحودالنيتروجينتحويلتستيمللميتروجينالمتتةالبكتيرياولكن.الغازيةحالتهفيالميتروجين

يدورفإنهالبكتيريالوساطةالنيتروج!تتشيتوبعد.استحدامهالحيةالكائناتمنالأخرىالأنواعتستطئفيهاحالة

الدورةفىالنيتروحينكميةتنظيمعلىللنيتروجيرالنازعةالبكتيرياوتساعد.مراتعدةوالتربةالكائاتبير

.أحرىمرةالنيتروج!غازإلىالمثبتاليتروحينبشحويلوذلك،البيولوجية

الكمياتولكن،جمةفوائدالأسمدةوتوفر.الأسمدة

المائية،المجاريإلىالزراعيةالأرضمنجرفهايتمالزائدة

وبعضالبنزيناحتراقفإنلهذا،وإضافةالماء.بذلكملوثة

تساهمالتىالنيتروجينمركباتينتجالأخرىالمحروقات

.النباتتلوثفي

النيتريت.بمالنترات،البقولبمالنيتروجين:أيضاان!

الهيدرودوجيا.الماءبمأنظر:.الهيدرولوجيةالدورة

.جايالسير،كاردتونانظر:.الباروندورت!ثس!ئر،

مساحتهاإنجلترا.جنوبفيمقاطعةدورسد

مجموع،ثمانمحافظاتإلىوتنقسم2كم655.2

المركزدورشيستر،:المدنوأهمنسمة46هو002اسمكان

بطولساحلهايمتد.ووأيموث.وكرايستشيرشالإداري

المناطقأفضلويؤمنالإنجليزيالقنالعلىكمأ37

وصيدالسباحةوالسياحالسكانيمارس.السياحية

الشراعيةبالقواربوالإبحارالماءعلىوالتزلجالأسماك

المنافساتمنالعديدبورنماوثمدينةفيتقدمكما

والتنس.الملاكمةوأهمهاالرياضية

وبنى،الحجريالعصرمنذالمنطقةهذهالإنسانعمر

منالكثيريزالولاالمستوطناتمنالعديدفيهاالرومانيون

النورمنديونغزاهاكماحاليا.موجوداالرومانيةالطرق

البارزةالمقاطعةشخصياتمن.عديدةقلاعافيهاوشيدوا

والرواكأوردزورثوليموالشاعرأوسقجينالروائية

.رنكريستوفرالسيروالمعماريهارديتوماس

دورست،فيالطيعةمظاهرتتباين.الطبيعيةالبيئة

الخصبةالعريضةوالأوديةالمرتفعاتالسطحمظاهرفتشمل

قوسمنفيتكوندورستمنالاوسطالجزءأما،والمروج

أعلىيبلغوالتيالمنخفضةالطباشميريةالأراضيمنعظيم

مروجعنعبارةدورستوشرق.م277لهاارتفاع

أكبرمنوهوبوليميناءيقعالشردتىوفى.واسعةحصباوية

تكوينإلىالتعريةعواملأدت.العالمفيالطبيعيةالمرافن

الساحل.طولعلىوالأقواسوالكهوفوالمداخلالخلجان

الذيالأفونونهروفروعهستاورنهرالأنهارأهم

ويصبدور!حتلمقاطعةالشرقيةالحدودمنجزءايشكل

ويتراوحمشمعسةمقاطعةودورست.الإنجليزيالقنالفي

م5بنوماالصيففيماوهم413بينالحرارةمتوسط

ملم.098السنويالمطرمتوسطالشتاء.فيم9و

وأهمارراعةعلىدورستأقتصاديعتمدالاقتصاد.

الحقيقيالمزارعدخلولكنالشعير،الزراعيةالمحصولات

منالأكبرالجزءتشغلوالمراعي،الحيوافيالإنخاجمنيأق!

الزراعية.الأراضي

لغلافاليتروحير

لجويا

ليتروحيحيةادالموا

الحيواد!ي

العضويةالمركبات

لا!خروللألح!امواد!لم!إلمعكع!

*3*بز"ت.برةنجث!:...ا-لمحللا..،:.،

لم...الغاري*أليتروج!

المثبتةألمكتيريا:3..?"ص!أ!برفي

!ليزرصندرلسشكاا!ترغة!أزاقيلاا

!*+!3لنيتراتا00للسيتروجين

::.!،:.:لأ،؟:..،.!هلام3)

كستن!النتريت-.:..:...،.في:ةء-.صس
.!السرا!شىلكيريا

لنيتريتابكتيريال!(210
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والصخورالرخامامحتحرأجفىالمعدنيةالثروةتنحصر

وأكبرالسبعينياتنهايةفىالنفطاكتشفوقدللبناء

.فارمويتشمدينةحولتوجدالداخليةحقوله

دورست.فيالصناعيةالمراكزأكبربوليمدينةتعد

وصناعةوالفخاروالخزفالأنابيبهيالصناعاتوأهم

.الكيميائياتوإنتاجالبحريةوالهندسةالسفنوبناءالأغذية

إلىتاريخهايرجعللحريرصناعةشربورنبمدينةتوجد

أضانيةاالعالميةالحربوأثناء.الميلاديعشرالثامنالقرن

تضمقليلةصناعاتجانبإلىتصئبهاالمظلاتكانت

الزراعية.والآلاتوالتخميرالجلديةالمنتجات

المقاطعةانسريعةوالطرقالحديديةالسككتربط

المدنإلىالخدماتيقدمبورنماوتفيمطاروهناك.بلندن

فييوميةصحفعدةوتصدر.القنالوجزرالبريطانية

مستقلة.محليةإذاعةمحطةتملكالتيوبورنماوثوايموث

فيمحدىحكمذاتمقاطعةالشماليةدورس!

نسمة.52لأ002سكانهاعدديبلغبإنجلترا.،دورمعت

،شافتسبري،جلنجهامنفورد،بلامدنتشمل

ريفيةوالمنطقة.القرىمنوالعديد،نيوتنوستورمنستر

صناعي.مرحصوبلانفورد.غابيةبقاعذاتأساسا،

يانجدترا،محديةحكومةذاتمنطقةالغرييةدورست

منعددعلىتحتوي.نسمة003.86سكانهايبلكلدد

وأسماودورتشستر،،بريدبورتأهمهامنالرئيسيةالمدن

،هناكالحرفأهممنالزراعةوتعد.وشيربورن،ريجيس

المنطقة،هذهفيالجميلةالزراعيةالمساحاتلوجودنظرا

الساحلقربكبيرةمعوقبريدبورتبمدينةويوجد

.والشباكالحبالبتجارةمشهورة

للمنطقة،الإداريالمركزدورتشسترمدينةوتعد

.الرومانلأيامتاريخهاويعودنفسها.دورستلمقاطعة

كاسلميونفيالتاربتوجدقبلماترحإلىقلعةوهناك

المدينة.خارص!

شيربورنومدينة.ساحليةفمدينةريجيسمدينةأما

عامفيبنيتوالأخرىنورمندية،واحدة،قلعتانبهايوجد

رالي.والترالسيرأجلمنأمء49

دورست.:أيضاانظر

نهايةتمكللىدورفيلجزيرة.جريرةدور!يل،

الساحلمنبالقرب،تاسمانخليجمنالضرقيالجانب

صغيرمضيقويفصلنيوزيلندا.الجنوبيةللجزيرةالشمالى

حزيرةطولويقدر.الجنوبيةالجزيرةعندورفيلجزيرة

.متراتكيلوبثمانيةعرضهاويقدركم،92بنحودورفيل

المستكشفإلىنسبةألاسمهذاالجزيرةعلىوأطلق

عامفىاكتشفهاالذيدورفي!!دومونتجوأجسأ!فرنسىا

.أم827

اجتماععالمام(.719-1)858إول،دوركايم

علمأسس!إرساءفيوكتاباتهنظرياتهأسهمتفرنسي

معظممعخلافعلىدوركايمكان.الحديثالاجتماع

التامئكلشر،القرنفىعاشواالذينالاجتماعيينالمنظرين

علمألمماستشكلللمرءالنفسيةالحالةبأنلاعتقادهم

يعنىعلمالاجتماععلمأنرأيهكانوقد.الاجتماع

وشرحفيه.يؤثروالذيبالإنسانالمحيطالمجتمعبدراسة

الاجتماعيالمنهجقواعدكتابفينظرياته!ايمدور

م(.)5918

إلىأم()398العملتقسيمكتابهفيدوركايمخلص

مصدرانبينهايربطالمجتمعاتأنعلىتنصالتينظريته

الآليالتضامنالمصدرينهذينوسمى،للوحدة

الشبهأوجهالآلىبالتضامنعنىوقد.العضويوالتضامن

مثل،المجتمعداخلفيالأفرادمنكثيربينالمشتركة

وينئ.الدينيةوالمعتقداتالقيممجموعفياشتراكهم

وظائفإلىالعملتقسيمعن،رأيهفي،العضويالتضامن

الأفراديجعلالعملتقسيمأنيعتقدوكان.متخصصة

المجتمع.فيبعضعلىبعضهميعتمدون

مصداقيةليثبتالانتحارحالاتآلافدوركايمدرس

المجتمعتأثيربسببالانتحارعلىيقدمالمرءبأننظريته

أم(.)798الانتحاركتابهفيالنظريةهذهوشرح.عليه

نورمالكليةفيودرس،إيبينالفيدوركايمولد

فيالاجتماعلعلممحاضراوعمل،باريسفيسوبريور

باريص.فيالسوربونوفيبوردوجامعة

عمربنحفصم(.086-؟هـ،462-)؟الدوري

الدوريعمرأبو،عديبنصهبانبنعبدالعزيزابن

فيالناسوشيخعالقراءاتإمامالضرير،البغداديالأزدي

عمروأبيعنالقراءةروى.القراءاتجمعمنوأولزمانه

.البصريوالحسنوالكسائيالبصري

بمالقرانمنومعانيهألفاظهاتفقتماالكفمنله

.القرآنأجزاء!؟!؟النبيقراءات

.الريقرىمن،رنبويةفيوتوفيسامراءنزل

نافع.،حفص،ورلتق:أيضاانظر

رسام.م(3881-2381)جوستاف،وريد

بمالأدبروائعمنكبيراعدذابنحتهصور.فرنسيونحات

وبلزاك،رابيليهمنكلوأعمالا!لقدلر،الكتاببينهامن



164ختلبرأ،يردور

وأنشودةللافونتين،والأساطيرددانتيالمقدسةوالكوميديا

وصقيع،لسرفانتسكيشوتودونلتنيسونالرعويةا!للك

ألانلإدجارالأسودوالغرابلكولريدج،القديمالملاح

الأحيانبعضفيأنهغيرخياليا،مأساوياأسلوبهكانبو.

.كبيرةدرجةإلىتكراري

بإقليمستراسبورجفيدوريجوستافبولولد

عندماالرسمفيكبيرةقدراتوأظهر.واللورينالألزاس

مايزالوهوأعمالهعلىكبيراالإقبالوكانطفلا.كان

على،رئيسيةبصورةفرنساخارجشهرتهوتعتمدصغيرا.

الفنية.لوحاته

مأ919،هـ-أ)338العزيزعبد،الدوري

ببغداد،ولدعراقيمؤرخ.الدوريعبدالعزيز(.

جامعةمنالبكالوريوسعلىحصلمدارسها.فيودرس

عامنفسهاالجامعةمنالدكتوراهوعلى،ام049عاملندن

ثمبغداد،فيالإسلاميللتاريخأستاذاعمل.ام429

ثمام(،589-أ)949والعلومالادابلكليةعميدا

عملكماام(.1689)639بغدادلجامعةرئيسا

وفيأم(،569-1)559لندنجامعةفيزائراأستاذا

عملام(.969-1)959ببيروتالأمريكيةالجامعة

العلميالمجمعفىعضوا

وعضوا)سابقا(العراقي

مجهـإللغةفيمراسلا

أيضاوهو.بالقاهرةالعربية

اللغةمجمعفيشرفعضو

فيوعضو،الأردنيالعربية

لبحوثالملكيالمجمع

)مؤسسةالإسلاميةالحضارة

الدوريعبدالعزيزيعمل.بالأردنالبيط(آل

الإسلاميالتاريخفيأستاذا

بتناولهامؤلفاتهتتميز.الأردنيةبالجامعةالادابكليةفي

فيالاقتصاديالعراقتاريخ:ومنها،التاربالإسلامي

فيمقدمةبمالإسلاميةالنظم،الهجريالرابعالقرن

للأمةالتاريخيالتكوين،العربيالاقتصاديالتاريخ

تحقيقهجانبإلي.للشعوبيةالتاريخيةالجذور،العربية

.الاشرافأنساب،العباسيةالدولةأخبار:لكتابي

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.م8691هـ،أ604عام

الدوريانةشجرةارتفاعيصل.شجرةالدوريائة،

سم،52قطرهاويبين،اللونخضراءوثمارها،م03إلى

الملمس.فموكيةوبكونها،بالمتانةوشسم

نادرةولكنهاماليزيا،فيبكثرةالأشجارهذهتنمو

البذورأنإلىهذاسببويرجع.البلدانلمسائرفيالوجود

ولا.الثمرةمنأخذهافورغرسهاحالةفيفقطتثمر

الأشجار.علىمنوقوعهابعدإلابالكاملالثمرةتنضج

مذاقإلىالشيءبعضيميلولكنه،بالحلاوةمذاقهاويتسم

علىسقوطهامنأيامبضعةمروربعدمذاقهاويفسد.الثوم

.ومنفرةقويةرائحةمنهاوتفوح،الأرض

أوائلمنكاناأمريميينأخوينلقبيفىورب

-1861)إيتشارلزقام.السياراتمستخدمى

أولبصنعأم(679-861)9فرانكوجيهام(389

التي-السيارةهذهودخلتأمريكا.فيبالوقودتسيرسيارة

سباقأول-واحدةأسطوانةذاتوكانتبتصميمها،قاما

ولايةفيسبرنجفيلدمنطقةفىأم398عامفيسيارات

الأمريكية.ماساشموسيتس

عامفىللمحركاتدوريايشركةالأخوانأسر

عشرةثلاثام698عامفيالشركةوأنتجت.ام598

بشركةأم898عامفيدوريايفرانكوالتحق.سيارة

أربعذاتسياراتالشركةهذهفيوصممأرمز،ستيفنس

.أسطواناتستوذات،أسطوانات

واشبورنفيفرانكوولد،كانتونفىتشارلزولد

.إلينويبولاية

.لسيارةا:أيضانظرا

لمجدة.ا:نظرا.لدوريةا

الجديديالجبلانظر:.الدوليةالجليددورية

الجليد(.مرأقبة)دوريات

،رسامأشهرام(.528-4711)ألبرحتدورير،

وكان،الألمانيالفنتاريخفىبالتصويرعملمنوأشهر

كاتبأولدوريروكان.ومؤلفكباحثمعروفا،أيضا

علميةكتاباتنشرمنوأولالفنيةالعبقريةمفهوموصف

الألمانية.باللغة

دوريرأعمالشملت

الجبرعنكتبا،المنشورة

والدفاعالمنظوريوالرسم

الحجمومقاييسالمدني

فيدوريرسعى.الإنساني

نظريةتناولتالتيدراساته

مفهومشرحإلىالفن

والقبعالمثاليالجمال

دوريرألبرخت.الشخصيةفيوالفروق
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حلالولونورسم،نورمبرجمدينةفىدوريروأسد

عشرةالتالثةبينمافيهايتراوحعمرهكانالتيالفترة

الذاتية.الصورمنمتميزةمجموعةوالأربعين

صدرتالتيالذاتيةالصورةدورير:لوحاتأشهرمن

مدينةفىالألمانكنيسةمذبحخلفنقشو،أمء..عام

عامفيوصدرالزهور،إكليلعيديدعىوكان،البندقية

عامفيصدرتالتيالأربعةالقديسينولوحة،أم605

فيبالفرشاةا!لتضرعةالأياديلوحةر!عمتوقدأم،526

وانتشارا.ذيوعاأ!هأعماأكثرمنواحدة.أم805عام

طريقعنواقعيبشكليرلمسمافنانأولدوريركان

رسومهأشهرتشتم!ر.الطيعةمنمائيةألواناستخدام

الأابابمناطقطبيعيةمناظرتمثلصور،بضععلىالطيعية

بمدينةالمحيطةالمنطقةمنطبيعيةومشاهدوإيطاليا،بالنمسا

نورمبرخ!.

تنا:لتعديدةخشبيةقوالببإعدادأيضادوريروقام

نقوشهبعضوصورت،دينيةموضوعاتمعظمهافي

الأساطيرالآخربعضهاوصور،تقليديةنصرانيةموضوعات

هذهعبردوريروأدخل.والرومانيةاليونانيةوالقصص

!وراأ!تم!اقيونما!خعاديةشخصيات،المطبوعةالصور

أشائلمنأيضادوريروكان،الألمانيالفنانتشارفيكبيرا

حفرفيالكيميائيةالمحالي!!استخدمواالذينالرسامين

.الكليشيهات

التصوير:ان!دوريرنشاطعنالأمتلةمنلمزيد

التشكيلي.

ئىروا.(م0991-2191)نسلور،يلدور

بفضلشهرتهاكتمسب،إنجليزيوشاعررحلاتوكاتب

ربماعيةباسمتعرفالتيالمتعاقبةالأربعالروايات

الذيجوستينحزءمناشباعيةهذهوتتكون.الإسكندرية

عامصدرالذيوبالثازارام(،)579عامصدر

وحزءام()959عامصدرالذيومونتوليفام(،)589

الرواياتهذهتتسمرأم(.069)عامصدرالذيكلى

أضابصاوبوصفهاأحاديةاغيروبشخصياتهاالمنمقةبلغتها

فيالإس!ضدريةولمدينةالمتوسطالأبيضللبحربالحيوية

وصف.الشرينالقرنمنالثلاثينياتعقدخلالمصر

لسانعلىوقدمها،الحبقضايامنالعديددوريل

تصويربغرض،مختلفةزوايامنالرئيسيةالشخصيات

العتمخصيات.هذهتجاربصدقمدى

حياتهمعظموقضىبالهند،دارحيليخجفيدوريلولد

المتومعط.الأبيضالبحرحوضمنالشرقيالجزح!في

والتيالأسودالكتابتدعىالتيا،ولى1روايتهوتوضح

الروائيبصديقهتأثرهمدىأم()389عامفيصدرت

فيالجزرعلىالحياةدوريلوصفميلر.هنريالأمريكى

التيبروسبيروزنزانةرواية:فيمنهاوبالقرباصيونانا

مارتينفىتأملاتروايةوفىام(،)459عامفيصدرت

ام(،)579المرالليمونروايةوفيأم(.)539فينوس

لجولتهسرداوقدمام(.)789اليونانيةالجزرروايةوفى

الصقلىالفرسانعرضروايةفيصقليةجزيرةفي

عامفيلدوريلالكاملةالأشعارديوانوصدرأم(.)779

التيالقصائدكلعلىالديوانهذاواحتوىأم(،089)

.أم74!عامحتىأم319عاممندوريلكتبها

.(م12910991)يشرفريلى،تشماورد

منالكثيرتنتميسويسريوروائيمسرحيمؤاف

وتتسم.المأساويةالهزليةالمسرحياتجنسإلىمسرحياته

المشاعر.علىقويبشكلاسميطرةعلىبقدرتهامسرحياته

بالمواقفالإعجابمنكبيراقدراكتاباتهوتظهر

العالمدورينماتوصور.والمحيرةالغريبةوبالشخصيات

بعضولكنوالفساد،الذبولمنحالةفيفيهعالقالذي

بالشجاعةالمرءيتسمأنبإمكانيةاقتناعهعنتعبرشخصياته

عامفيأصدرهاالتيالزيارةمسرحيةوفيوالخير.

الصفحالنهايةفيالرئيسيةالشخصيةتطلبأم()56!

الانهيارمنبحالةمحاطةأنهامنبالرغمدلولهاعن

ال!خلاقى.

رومولوسمنها:مسرحياتأيضادورينماتكتب

أم(بم)529مسيسيبيالسيدزواجأم(بم)949العظيم

بيرجستريندمسرحيةام(،)629الطبيعةعلماء

المصيدةقصة:القصصيةأعمالهبينمنوكانام(.)969

دورين!اتولدوقدام(.9)58والضمانأم(؟59)6

سويسرا.في،بيرنمنبالقرب

اللثعبمنجزءايشكلونعرقية!جمصعةادورلون

الغربيالشمالىالجزءفييعيشونوكانوا.القديماليوناني

لماوطبقا..مأق002سنةقبلالقديمالإعريقيالوطنمن

سيطرواقدالدورييينفإن،القدامىالإغريقعنمعروفهو

الحاديالقرننهايةفىالجنوبيةالجزيرةشبهمعظمعلى

أصولمنالإغريقمنعرفوامنوأشهرالميلاد.قبلعشر

جانبإلىالدوريةالمدنوكانت،أسبرطةأهلهما،دورية

وميجارا،،كورنثأرجوز،منكلاتشملأسبرطة

كريت،منكلفىأيضاالدوريونواممتقر.ورودس

غربوجنوب!سبورادز،وجزرإيطاليا،وجنوب،وصقلية

الآد(.)تركياالصغرىآسيا

كانإذأعماتساؤلأالدارسينبعضأثاروقدهذا

أصلا.وجدقدالدوريالشعب
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الهندية.الأرضانظر:.مرسومدور،

روأئيام(.079-)6918جون،باسوسدوس

الاجتماعيةالموضوعاتكتاباتهعلىتطغىأمريكي

فيممتازةمكانةالروأئيةتجاربهبفضلتبوأوقد.والسياسية

العشرين.القرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

واكبتالتيروأياتهبنشرباسوسدوسشمهرةبدأت

أم(بم)179واحدرجلمبادرةمثلالأولىالعالميةالحرب

أحتجاجاجنودثلاثةروايةوتمثلأم(.129)جنودوثلاثة

روايتهتعكسبينما،والفنونالحضارةعلىالحربآثارضد

مظاهرمعالمطلقتجاوبهام(29)ءمانهاتنإلىتذكرة

فهيأعمالهأهمأما.الحرببعدأمريكاعمتالتيالتحضر

يستعرضوفيه،الأمريكيةالمتحدةالولاياتثلاثيةكتابه

الذيالأمريكيةالثقافةتفككمظاهربتشاؤمالكاتب

منالأولىالثلاثةالعقودفى،الكاتباعتقادفي،حدث

الأمريكيةالمتحدةالولاياتثلاثيةوتتكون.العشرينالقرن

9191ام(،)039والأربعينالثانيالموازيمن

ام(.)369الفخمةالثروةام(بم)329

حشداالأمريكيةالمتحدةالولاياتثلاثيةفيونجد

منواسعةسلسلةضمنمتنوعةلشخصياتكبيرا

الكتابةفيبأسلوبباسوسدوستميزوقد.الأحداث

العناوينفيهاستخدم،السينمائىالمونتاخبأسلوبعرف

منالمأخوذةوالكلماتواللإعلاناتللصحفالرئيسية

والشخصعيات.الروائيبالحدثللإحاطةالشائعةالأغاني

وهوالكاميراعينسماهآخرأسلوباأيضااستحدثكما

وقد.روايتهموضوعحولالكاتبرأييعطيأسلوب

خلفيةإعطاءلهيتيحهذاأسلوبهأناعتقادهفيرشخ

أنعكاساتكونبحيث،رواياتهلأحداثوتاريخيةاجتماعية

الأمريكي.ألمجتمعفيأمامهماثلةيراهاكانكبيرةلقضايا

شيكاغو،مدينةفيباسوسدوسرودرغوجونولد

حياتهبدايةفيوكانهارفارد.جامعةفيدراستهوتلقى

إلىكليةتحولأنهغير،السياسيتوجههفيمتحررا

وله.العشرينالقرنمنالأربعينياتفيالمحافظالمذهب

مقاطعةثلاثيةهي،المحافظالتوجههذاتعكسأخرىثلاثية

رقمأم(،)939شابمغامراتمنتتكونالتيكولومبيا

عاموفيام(.)949الكبيرالتصميمأم(بم)439واحد

تعدوالتيويلسونالسيدحربروايتهأصدرام629

الأولى.العالميةللحربتأريخا

فيالروربمقاطعةوصناعيةتجاريةمدينةدوسيورج

هذهوتعد.نسمة.026518سكانهاعدديبلغألمانيا.

المنطقةفيوتقع.الغربيةأوروبافىداخليميناءأكبرالمدينة

المدينةهذهوتتصل،الرايننوفيالرورنهرفيهايصبالتي

وتعد.هيرن-الراينقناةطريقعنالشماليةألمانيابموانئ

إحدىوهيالرور،بمنطقةوالمناجمللمصايخعالرئيسيةالبوابة

الرئيسيةالمدينةوهى.الصناعيةألمانياحياةفيالمهمةالمدن

:الأخرىمنتجاتهاوتشملألمانيا،فيوالحديدللفحمالمنتجة

والتبغ.والصابونوالأصوافوالحريرالكيميائيات

من.(م1881-1281)ور!يود،دوستويفسكي

تناولتالتيرواياتهوتعد.الروسيالادبكتابأشهر

أعماله.أرقىمنالعظيمةشخصياتهفيجسدهاالتياراءه

،المعقدةشمخصياتهيوقعكانماكثيراأنهعنهعرفومما

المشتركةوالفكرة.مؤثرةمواقففيفرديتها،فيوالموغلة

روحعلىللسيطرةوالشرالخيربينالصراعهىكتاباتهبين

بالأخذالصراعهذاحلدوستويفسكيويحاول.الإنسان

خطاياهامنتطهيرهاعبرالخلاصإلىشخصمياتهبزمام

.بالابتلاءات

فيودورولد

دوستويفسكيميخايلوفتعق

وتلقىموسكو،مدينةفي

الهندسةفيتعليمه

سانمدينةفيالعسكرية

بعدتحولأنهبيدبطرممبرج،

وأولى.ال!دبإلىذلك

دوستويفسكيفيودورهيدوستويفسكيروأيات

و!طم(،481)6المساكين

كتابهذلكتلا.خطابىبأسلوبكتبتنفسيةدراسة

موظفعنمعقدةروايةوهيام(،)846النظيرالثاني

عقله،يختلثمومن،الناسحبيفقدالمدنيةبالخدمة

كتبالأربعينياتأواخروفي.نظيرهلهويتراءى

الفقراءفيهاتناول،روأياتعدةدوممتويفسكي

وغيرالغريبةالشخصياتإلىبالإضافة،والمضطهدين

.بطرسبرجسانمدينةاستوطنتالتيالعادية

بجماعةأم847عامدوستويفسكيالتحق

الذينالاجتماعيينمنعدداضمتالتي،بتراشفسكي

كانقالتيوالاقتصاديةالسياسيةالكتبيتدارلممونكانوا

الشرطةاعتقلتأم984عاموفى.آنذاكالحكومةتحظرها

وآخريندوستويفسكيعلىالحكموصدرالجماعةأعضاء

عنهمالعفوتمالقيصرمنوبأمر.بالرصاصرميابالإعدام

دوستويفسكىعلىوحكم.الحكمتنفيذمنلحظاتقبل

.سنواتأربعلمدةسيبريافيالشاقةالأشغالمعبالسجن

أخرىأرلمشواتلمدةيخدمأنعليهكانذلكبعد

عاديا.جنديا
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أصدرأم985عامبوممبرخسانإلىعودتهوبعد

الامواتمنزلمنمذكراتكتالهدومتويفسكي

فيلتجربتهقصصيسردوهوأم(،862-أم86)0

الأدبافىالمجالهذافيالأعمالاأشهرأحدويعد،السجن

داهمتهحيثالفقرمنسنواتذلكتلت.الغربي

القمار.فيوانغماسهالماشتصرفهلسوءالماليةالمصاعب

روايتهصدرتعندمادوممتويفس!يشهرةذاعت

نفسيةدراسةوهيأم(،86)4الأرضباطنمنمذكرات

نجاحهدروةبلغوقد.أغ!صيواالروحيالتكيفعدمعن

الأدبروائعمنتعدواكتيالمعروفةالأرلغرواياتهبصدور

والعقابالجريمة،الرواياتهذهإحدىتدور.العالمي

بأنهلتوهمهقتل،جريمةيرتكبطالبحولأم(،)866

أضتائجامواحهةفىيفشلولكنه،الناسمعظمعلىمتفوق

ام(،986-أم)868الأبلهروايهوفي.لجرمهالشنيعة

نصرانيةلشخصيةصورةيرسمأندوستويفسكييحاول

م(،1872-أم871)الممسوسالثالثةالروايةوفي.طيبة

أطثوارتصورايضع،الشياطينلاسمأيضانشرتوالتي

أعمالأعظمأما.المستقبا!فيمجيئهمتوقعالذينالروس

مأ)987كارامازوفالإخوةروايتهفهيدو!شويفسكى

فيودورالشريرمقتلحولتدورالتيأم(،088-

الأربعة.أبنائهعلىالجريمةهدهوتأثيركرامازوف

للتحليلرائداالمتأخرةأ!هأعمافيدو!شويفسكيبرز

لفذحيث؟النصارىالمفكرينأبرزمنوواحدا،النفسي

منللعديدالأساسووضعالبشريةالنفسأعماقإلى

بعدفيماعرفتانتيالحركةعليهابنيتالتيالأفكار

بالوجودية.

.الأدب،الروسي:أيضانظرا

.الزحار:نظرا.رياوسئتالدا

الدوسي.الطفيلانظر:.الطفيل،الدوسي

أبوانطر:صخر.بنالرحمنعبد،الدوسي

.هريرة

أمريكيفنانأم(.1689)887مارسيلدوشام،

أبدع.الفنفيالحداثةلحركةرائدايعد،فرنسيأصلمن

وأصعهم،للفنالتقليديالتعريفحقيقتهافيتعدتأعمالآ

الإبداعيةالحريةمنجوايخلة!أنفيالتقليديغيرمنهجه

.غيرهفيمؤثراوظل،الفنانينسائرلدى

اليومية.الحياةمناظرتصوردوشامأعمالأكثروكانت

فنية،أعمالآبوصفهاوقدمها،خاصةبمسمياتوسماها

.الجاهزةالأعمالتعبيرعليهاوأطلق

فيروبنمنبالقرببلانفيلمدينةفىدوشامولد

التقىالتيباريسإلىأم409عامفىوانتقلفرنسا،

الحديق.الفنحركاتبعدفيماتزعموابفنانينفيها

المذاهبأصحابالفنانينآراءبعضدوشاموتبنى

أيةخطىبالكامليتبعد!اودكنهالسريالة،والدادية

المتحدةبالولاياتأم429عامفيوأقام.جماعة

الأمري!صة.

مدنها،وأكبرطاجكستانجمهوريةعاصمةدولئ!اليي

المدينةهذهوتعد.نسمة953).00لمحكانهاتعدادويبلغ

،والمواصلاتالنقللوسائلومركزامهضا،صناعيامركزا

الحرير،منتجاتها،وتشمل.والثقافةللعلومومركزا

والالات.والمنسوجات

وأطلقتالمدينةاسمأم29!عامفيالحكومةغيرت

ستالين.جوزيفلشخصتكريماألادمشاليناسمعليها

أطلق.6191عاممحتالينلفكرالمعاديةالحملةإطاروفى

دوشانبي.أحرىمرةالمدينةعلى

.إيرل،سلكيرك:انظر.توماس،دوغلاس

كان.(م5981-؟8181)ريكلمحريلى،وغلاسد

التامئالقرنفيالسودالأمريكيينباسمالأولالمتحدث

فقدوالاستعباد،الرقكنففيولدولأنه.الميلاديعشر

نفسهوواهباوخطباومؤلفامعروفامصلحابعدأصئفيما

السود.حقوقعنوالدفاعالرقلمكافحة

توكاهوفىبيليواشنطنأغسطسفريدريكولد

بلغوعندما.إيستونمدينةمنمقربةعلىميريلاندبولاية

أحدلدىليعملبالتيمور،إلىأرسل،عمرهمنالثامنة

زوجةبمساعدةنفسهتعليمفيبدأوهناك.سيدهأقارب

السفن،لبناءحوضفيلعد،فيمادوغلاسعمل.مميده

بينالفراغاتحشوأي،السفنتقليضمهمتهوكانت

الماء.تسربلمنعالسفينةألواح

،الهربمندوغلاسالشابتمكنأم838عاموفى

نيوبدفوردمدينةإلىوتوجه

ولكي.ماساشحولمميتسبولاية

حذفالقبضيتجنب

اسمهمنالأوسطينالاسمين

الأخيراسمهوغير،الرباعي

إلىعادث!،دوغلاسإلى

بناءفيالسابقةمهنته

رفضوازملاءهولك!،السفن

دوغلاسفريدريكالسود.منلأنهمعهأحملا
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جمعمثل،هامشيةأعمالبعدةذلكبعددوكلاسارتبط

.الأنفاقوحفر،القمامة

ماساشموسيتسجمعيةاجتماعوفىأم،841عاموفى

رأيه.فيالحريةمعنىعندوكلاستحدث،الرقلمناهضة

ليقدمالجمعيةاستأجرتهفقدمؤثراكانحديثهولأن

القرنأربعينياتأوائلوفي.الرقفىتجاربهعنمحاضرات

التمييزعلىدوغلاساعترض،الميلاديعشرالتاسع

فيبالركوباعتراضهعنوعبر،القطاراتفىالعنصري

والإبعاد.الطردحظهوكان،للبيضالخصصةالعربات

ذلكعنوعبر،الدينيالتمييزعلىأيضادوغلاساعترض

السودصلاةتحظركانتالتىالكنائسإحدىبمقاطعة

صلاتهم.منالبيضفراغلحين

كتابهفيحياتهسيرةدوغلاسنشرام،845عاموفي

أمراكتشافمنوخوفا.دوغلاسدريدريكحياةقصة

إلىدوغلاسهاجر،كتابهبنشرالسابقسيدهمنهربه

فيوجدوقد.الرقعلىهجومهواصلوهناكإنجلترا،

حريته.لكفالةاللازمالماللهجمعواأصدقاءإنجلترا

،ام847عامالمتحدةالولاياتإلىدوغلاسعاد

مديخةفيالشمالنجمباسمللرقمناهضةصحيفةوأسس

التالمئالقرنخمسينياتوفي.نيويوركبولايةروشستر

المهاجرينتوظيفقضيةدوغلاسأثار،الميلاديعشر

بقولهذلكعنوعبرالسود،الأمريكيينعنبدلأالبيض

ليحل،التوظيفمنالسودأحدإبعادساعةكل"تشهد

ولم".البيضمنوأنه،جائعأنهمؤهلاتهكلمهاجر،محله

منارقإزالةدعاةبحضحتىتلكانتقاداتهمنيسلم

التنفيذيين.

العنصريالتمييزضدناجحةحملةأيضادوغلاسقاد

طريقعلى-منزلهموقعساعدهوقدروشستر.مدارسفي

الكثيرينتهريبعلى-الأنفاقحديدسككخطوطأحد

.الأنفاقحديدسككأنظر:.وتحريرهمالأرقاءمن

ساعدم(1865-ام861)الأهليةالحربوخلال

وعقد،الاتحاديالجي!فيالسودتجنيدفيدوغلاس

لنكولن.أبراهاممعالرققضاياحولمباحثاتعدة

فيكولومبيا،مقاطعةفيعقاريامسجلادوغلالسعمل

فىمفوضاووزيرا،ام886إلىأم881عاممنالفترة

وقد.ام198إلىم9188عاممنالفترةفىهاييتى

عبوديتىهما:الذاتيةلسيرتهمزيدتينطبعتينأصدر

دوغلاسفريدريكوأيامحياةأم(،)855وحريتى

أم(.881)

انظر:لمحريدريك.ألكسئدر،هيوم-دوغلاس

.للوردا،هيوم

رئيساكانام(.719-ا09)7فرانسوا،دوفالييه

وقد.أم719عامفيوفاتهحتىام579عاممنلهالمحتي

لأحديسمحولم،استبداديبشكلالبلادحكم

للبلادرئيساأم579عامفيانتخبقدوكان.بمعارضته

ولاسهفترةنهايةوقبلأم619عاموفي.سنواتسبعلمدة

مأ649عامفىوانتخب،أخرىمرةمنتخبانفسهاعتبر

الرئيسكانالذيالقوميالمجلسقبلمنالحياةمدىرئيسا

.أعضاءهيختار

أتباعلدىمتميزةمكانةذاوكانطبيبا،دوفالييهكان

استغل.هاييتيأهاليمعظميعتنقهاالتيالوودوويةالديانة

للحفاظالوودوويمنهاييتيفيالفلاحينخوفدوفالييه

كبيرعددوآمن.طقوس،الوودوويةان!:.سلطهعلى

وفرض.كبيرةسحريةقدراتلدوفالييهأنالفلاحينمن

البوليسوقواتالمسلحةالقواتعلىسيوتهدوفالييه

تونتوساسمالسكانعليهاأطلقالتي،المرعبةالسرية

المنخفضمة.السياراترجالأيماكوتيس

فىوتخرج،بهاييتيأوبرينسبورتفيدوفالييهولد

هاييتي،فيالقوميةبالجامعةالطبكليةفيأم349عام

،9491عاميفىالعامةوالصحةللعملوزيراوكان

عاممنالعامةالصحيةللجانمستشاراعمل.ام059

دوفالييهفرانسواوفاةوبعد.ام459عامإلىام259

كلودجانوحكمرئيسا.دوفالييهكلودجانابنهأصبح

عامفىبحكومتهأطيحوقد.استبداديبشكلالبلاد

هاييتي.انظر:.هاييتيمنالفرأرإلىدفعهكا،ام869

كنتمقاطعةشرقىفيمحليةحكومةذاتمنطقةدوو

علىتشتمل.نسمة006.201سكانهاعددبإنجلترا.

ديلومدينةدوفر،مضيقعلىيقعالذيدوفرميناء

فيتاريخيةمدينةوهيساندوت!ش،ميناءويعتبر.السياحية

تتلقىموانئخمسةأصلمندوفر،وميناء،المقاطعةشمال

إنجلترا.عنالبحريالدفاعفيلدورهاخاصةامتيازأت

الخمسة.الموانئانظر:

وتربية،الزراعة،المهمةالاقتصاديةالنشاطاتومن

الخفيفةالصناعاتببعضساندوتشمدينةوتحظى.الحيوان

والأدوية،،والأثاث،والهندسية،الإلكترونيةالمعداتمثل

واللدائن.

بكلإنجلترايربطالذيالرئيسىالميناءهودوفر،وميناء

للبواخر،الامنالمرسىيوفرحيثوبلجيكا،فرنسا،من

وكاليه،،باولونإلىالمتجهةوالطوافات،والعبارات

دوفرميناءهيئةالميناءتدير.وزيبروجوأوستند،،ودنكريك

عاموفى.ام606عامفيملكيبمرسومتكونتالتي

لربطالمضيقمياهتحتنفقحفرفيالعملبدأام879
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موا!ئحمسةإلىالمتحهينوالمسافري!،العرباتامديةاعبارةتست!س!!.حركةكيةالبريصاأا!واكأأ!صرتشر،ال!!ليريأ!اغااتمبرمديةدوفر

ا!لأقر:سة.الأراصيامرالرخيسىالحزءتمبم

فيالقناةعبرالتنقلبدأوقد.للقطاراتبخطبفرنساإنجلترا

.أم499عام

القناليربطضيققنالدوفرمضيق.صدودو!ر،

فيفرنساعنإنجلتراويفصل،الشمالببحرالإنجليزي

متوسطيقلحيثجدا.ضحلوهوبينهما.نقطةأقرب

وتتعالى.كم34يبلكلرضعهبينمام03عنعمقه

مدينةمواجهةوفي.المضيقجانبيعلىالجيريةالمرتفعات

حيتصرنسا،فىأجهكامديمةتوجدإنجلترا،فيدوفر

المصية!تحتنفقلناءشيوفرنسابريطانيامنكلشرعت

الأوأجة،أضجهيزاتابداتوقد.قطاراتبخطبينهمايربط

كما.أم87!عامفيالنفقمنالقريبةالمواقعتنظيفمثل

ا!ا!
صلأ*هـا!الحرالشمال

1ص!صأ+!-!لبلخلحرئج!ير--!-

.دمر
-بقر!سا

وفرن!سا.إنجلترابينيقعدوفرمفيق

نأالمعروفومن.أم499عامفيبالفعلعبرهالتنق!!لدأ

القنالعبورفيقياسيةأرقاماسجلوا،السباحينمنالعديد

.الإنجليزيالقنالانظر:دوفر.إلىكاليهمنالإنجليزي

دوكساللاتينيةاللفظةمنمشتقأوروبيلقبادوق

أمير.لقبمرتبةمنأعلىاللقبهذاومرتبة،زعيمأي

المالكةالعائلةخارجالناسم!القليلينعمإنجلتراوفي

ويحظى،دوقةالدوقزوجةوتدعى.اللقبهذابحمل

علىويطلقمركيز،طبقةمنلورد،بلقبأ!دوقاأبماءأكبر

)الليديز(.والسيداتاللورداتلقبأصبناتوااللأبناء

برنامجإدنبرهدوقجائزة.جائرةإدلبره،دوق

وكان.الشبابمنالقادةإعدادإلىيهدف،للشبابموجه

أولهوإنجلتراملكةالثانيةإليزابيثالملكةزوجإدنبرهدوق

ويتكون.البرنامجهذاتنفيذأم9ء4عامفياقترحمن

الذهبية،الجائزةمرحلة:هيمراحلثلاثمنالبرنامجهذا

الذينللشبابويحق.البرونزيةوالجائزة،الفضيةوالجائزة

والعشرينوالخامسةعشرةالرابعةبينأعمارهمتتراوح

الشهادةعلىالحصولويتطلبالبرلامقبهذاالالتحاق

الشبابوصولجائزةكلبمتمنحالتيالمميزةوالعلامة

الأقسامبينمنأقساماربعةفيمرموقةمستوياتإلى



467ليونكاود

الأميربينهمومنالشبابعلىالجوائريورع،فيليبالأميرإدنبرهدوق

.دواردإ

معرفةالخدمةقسمويشمل.البرنامجفيالموجودةالخمسة

الجبلية،ا!*نقاذوعمليات،الأوليةالمساعداتتقديمقواعد

الشبابية.والقيادة

تتطلبالتيطبالرحلاتالقيامالبعثاتقسمويشمل

ممارسةأياتبال!الخاصالقسمويتطلببدنيا.مجهودا

ويشملأشهر.ستةعنتقللالفترةجديدنشاطأوهواية

قسمويشمل.رياضيةأنشطةممارسةالبدنيالنشاطقسم

.المنزلتنظيمأصولتعلمتصميالمعيشة

وتم،للبنينإرشمادبرنامجفىالبدءام569عامفيوتم

البدءوتم،للفتباتشبيهبرنامجفيالبدءأم589عامفى

.أم069عامكاملبشكلالبرنامجتنفيذفي

-ام)898ستيوارثوليمالسيرإلدر،دوق

أمراضفيتخصمم!أسكتلنديوجراحطبيبام(.789

منلكلالحش،صالعيونطبيبوكان.العيونوجراحة

فيوأسهم.عةالثانيوإليزابيثالسادسوجورجالثامنإدوارد

بفلسطينبالق!دسللعيونجونسانتمستشفىتأسيس

فيإلدردوقولدالتراكوما.مرضعلاجفيوالمتخصص

تايسايد.تيليئبهقاطعة

.دوق،ودنجتونانظر:.الحديديالدوق

.الدوقانظر:.لدوقةا

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.دوقرا

علىالصغيرةالجزرإحدىدوقزجزيرة.!جريرةدوقز،

.لندنمنالشرقيةالناحيةفيالتايمز،لنهرالشماليالشاطئ

وسطوتقعتاورهاملتعر.مدينةمنالجنوبيالجزءوتشكل

منطقةأقيمتام829سنةوفى.السابقلندنميناءمنطقة

هناكإلىوانتقلت،الجزيرةعلىالاستثماريةللمشروعات

سوقمنها،الجديدةالصناعيةالمشروعاتمنالعديد

تلغرافالديلىصحيفةومطابع،جيتبلنجزأسماك

.التلفازيللإنتا!وشركة

!ح!كاتمنخ!فإقطاعيةكورلوولدوقية

ريعها،تسلملهيحقوالذيبريطانيا،لملكالأكبرللابن

الإقطاعياتوهذهالعمر.منوالعشرينالحاديةيبلغأنبعد

فىوغيرها،،وسومرستوديفونكورنوولفيتقع

هوويلزأميرتشارلزوالأميرإنجلترا.منالغربيالجنوب

إدواردالملكالدوقيةهذهأنشأوقدلكورنوولالحاليالدوق

وهذهالأسود.الأميرإدواردلابنهأم337عامفىالثالث

الصفيح.مناجممنتحتويهمابسببغنيةالدوقية

ممتلكاتمجموعةتضمإقطاعيةلافكاسثردوقلة

شخصيايتسلمالذيالحاكمالإنجليزيالملكتخص

لانكاسترأميرإقليملانكشايروتتضمن.عائداتها

مستشار،يرأسهامستقلةإداريةوحدةوالدوقية.الإقطاعي

فيالصلحوقضماة،الإقليممحكمةقضاةالمستشارويعين

فيالأقاليمقضاةباقيفيعيناللوردالمستشارأمالانكشاير.

الحكومةفىعضولانكاستردوقيةمستشارإنبريطانيا.

عامالنورالدوقيةرأتلقد.مختلفةوزاريةبواجباتويقوم

.أم993عاممنذللملكملكاأصبحتثمأم،265

صقليةمنالثانىرودجرأصدرهاعملةاسمادوكاقي

القرنمنتصففيوذلكالوقتنفسفيأبوليادوقوكان

لأنالعملةهذهعلىالدوكاتيةاسموأطلقعشر.الثاني

العملةهذهوامشخدمتأصدرتها.التيهىالدوقيةسلطة

وكانتبأوروبا،الجنوبيةالبلدانكلفىلاحقةمرحلةفى

الذهب.أوالفضةمنإماتصنعالعملةهذه

أقدمأفرادأحدكانالذيبرميثيوسابندوكاليون

اليونانية.الأساطيرفىالتيتانالمسماةاليونانيةالالهةسلالات

بسبببالطوفانالبشرجميععلىالقضاءزيوسقرروعندما

دوكاليونبروميثيوسحذر،الأسطورةتزعمكما،شرورهم

فلك،ببناءوأمرهمابيرها،واسمهادوكاليونوزوجة

علىالبرإلىنزلاأنإلىأيامتسعةمدةالماءمنعصمهما

الحيينالخلوقينكاناالماءغيضوعندما.بارناسوسجبلقمة

.الأسطورةتزعمكما،الأرضوجهعلىالباقيينالوحيدين



يلي!،نموكودو864

انتيالطريقةعندلفيالكاهنوبيرهادوكاليونوسأل

ألىالكاهنمنهمافطلبالوحود،إلىالبشريةلهايعيدان

وهيالحجارةيعنيذأكأنخمناوقدأمهما،عظاميرميا

رماهاأضياالحجارةواضحت،الأرضهىوالأمالعظام

واصبحنساء.بيرهارمتهاوالتىرجالآ،دوكاليون

هيلينابنهماخلالمناليونانجديوبيرهادوكاليودق

قبرانوروي.باسمه)اليونان(الهيلينيونسميالذي

زيوسهيكلفيأثينامدينةفييشاهدكاندوكاليون

القديم.

)حدود(.جوائز،نوبلانظر:.إيلي،دوكومون

يح!صمهااختيالمنطقةعلىيطلقاسمالبالويئادول

يمارسأجابااكان.الكاثوأجكيةالرومانيةالكنيسةبابا

على(،وسياسيةوعسكرية)اقتصاديةماديةصلاحيات

إيطاليا،وسطفيتقعالدولمعظموكانق.البابويةالدول

منقصيرةلفترةفرنسا،فيالأراضيبعضوجودمع

علىممادية،صلاحياتالبابايملكهذا،يومناوفى.الوقت

المستقلةالدولةتلك،الفاتيكانمدينةمنفقطهكتارا44

روما.حدودفيتقعالتي

ملكوهبعندما،م756عامالبابويةالدولنشأت

نأغير.الثانيستيفنأسابااإلىأرضاالق!مير،ببين،الفرنجة

التاسعليوالقديسعهدإبانالنموفيبدأتالبابويةالدول

تحتسيمالا،الميلاديعشرالحاديالقرنمنتصف!في

عشرالسابعالقرنينوفي.أصثالثاإنوسنتالباباقيادة

واقتصاديا.سياسياالبابويةالدولتدهورتعشروالثامن

نابليونالفرنسيالإمبراطورضم،أم08!عامفي

فيالسابعبيوسبالباباوزج،البابويةالدول،الأول

الدولمعظمفيينامؤتمرأعاد،نابليونهزيمةوبعد.السجن

مؤقتة.كانتالعودةتلكأنإلا،أم81ءعامالباباإلى

لمجرا-النم!مثا

صللسط-لولممحارد

اديلجر

فرنسامولتليدبار

ماريلبماد!:*!للىولمها

ي!امودلياممكا-والأ1.!!نيةلعثماا

رسيكا!لية.

لإ)لرلمحسا(مديلةم!يولتكورقو!

الماتيكانه،لودبانالنتوه

سرديليا

مملكة

الصعليتينالبحراللابيض

صلليهث!المتوسط

.م0871عامقبلالابويةالدول

عامالبابويالحكمضدالبابويةالدولمواطنوثارفقد

عامأخرىومرة،ام948وعامام848وعام،ام831

إيمانويلفكتورغزا،أم086عامثورةوفي.ام086

إيمانويلفكتورأعلنأم861عاموفيإيطاليا.وسطالثانى

تبقولم.الأولملكهاهووأصبحإيطاليا.مملكةتكوينعن

.مباشرةبروماتحيطالتيالأرضإلاالكنيسةسيطرةتحت

الصراعمنفترةببدايةإيطاليامملكةتأ!ميسبدأوقد

عرف،الإيطاليةوالحكومةالبابواتبينوالدينيالسياسي

الرومانية.بالمسألة

الموجودةالفرنسيةالقواتانسحبتأم087عامفى

استفتىوقدعليها.إيمانويلفكتورليستولىروما،فى

،الوحدةإلىالمدينةتحويلفيرومامواطنيإيمانويلفكتور

لسيطرةتخضعمتميزةكمنطقةالبابويةاسدولابذلكمنه!ت

بالفاتيكانالتاسعبيوسالبابااعتصماوقد.الكنيسة

بالسجين.نفسهإلىمشيرا،ذلكعلىاحتجاجا

حيثام929عامأخيراالرومانيةالمسألةحلتوقد

ماعلىبناءالمستقلةالفاتيكاندولةالسنةتلكفيانشئت

تلكإلىالتوصلتموقد.لاتيرانبمعاهدةيسمى

والحكومةعشر،الحاديبيوسالباباقبلمن،المعاهدة

مختلفتسويةتمتالمعاهدةلهذهووفقا.الإيطالية

بتوفيرإيطالياتقومأنعلى،الطرفينبينالماليةالمطالبات

تخلت،الواقعوفى.للكنيحسةالماليةوالتعهداتالنقد،

نصتوقد.البابويةالدولبأراضىمطالباتهاعنالبابوية

مستقلةالفاتيكانمدينةتكونأنعلىالمعاهدةهذه

المطلقةالسيادةحقالكنيسةتملكوأنكاملا،استقلالآ

فيوالمناعةالحياددائمةالأرضتعتبروأنحدودها،داخ!

منكلاالإيطاليةالحكومةقبلتوقد.الانتهاكاتوجه

وممارلممة،للدولةرسميدينيكجهازالكنيسةمكانة

وماوالطلاقالزوا!شؤونفىلصلاحياتهاالكنيسة

إيطاليا.داخلأشبهها

الإيطاليةالحكومةصادقتام،859عاموفى

وقد.لاتيرانمعاهدةمنمعدلةنسخةعلىوالفاتيكان

،الفاتيكانمدينةباستقلالالمعدلةالمعاهدةأحتفظت

الكنيسةفيهابما،الأخرىالكنسيةالامتيازاتألغتولكنها

إيطاليا.فيالدولةمنمدعومدينيكجهاز

روما.،مدينة،الفاتيكان،إيطاليا:أيضاانظر

الساحلعدىتقعكانتالتىالدولتدكهيالبربردول

جزءاالحاضرالوقتفىالمناطقتلكوتعدلإفريقيا.الشمالي

:المصطلحانأطلقوقد.وتونسوالمغربوليبياالجزأئرمن

التىالأمعلىالرومانيةالإمبراطوريةأيامفيوالبربرالبربري

فيالعربأنخلدونابنوذكرأطرافها.علىعاشمت



عندماإفريقيا،شمالسكانعلىبربركلمةأطلقوا،الجاهلية

هناومنتهم،أصوعنمختلفةبأصواتيتكلمونسمعوهم

باللغة،!لإقتهاوإنما،بالجنسلهاعلاقةلابالبربرفالتسمية

العربعدها،عربيةغيرالأصليينالسكانلغةكانتفلما

البربر.انظر:.بربرةأو،عجمةأو،رطانة

التاسعالؤصنأواخرفيالأندلسدولةسقطت

أم(،294)898!-،الميلاديعشرالخامس،الهجري

الإفريقي،لطالشصواحتلالزحفهيممواصلةالفرنجةوأراد

.الشمالفيقامتالتيالدولضعفبذلكأغراهموقد

عامطرابلسالأسباز،فاحتل،الأوروبيةالحملاتوتتابعت

الفرنجةزاحتليوحنا،القديسلفرسانوسلموهاأم051

وغيرها.ووهرانوأغاديرطنجة

طريقعنأ!ينوالبرتغاالأسبانلمقاومةالمسلموناتجه

نسميه:أنيم!شماوهو،المتوسطبالبحرالخاطفالهجوم

.البحريالجهادأو،البحريةالمقاومة

وخيرعروجللأخوينالإفريقيالشمالمسلموولجأ

لهماكاناللذينالحمراء(اللحيةذو)أيبربروسةالدين

المتوسط،بضالأبللبحرالغربىالنصفعلىشاملسلطان

شواطئهوبعضالبحرهذاجزربعضاحتلاقدوكانا

وعظمت،يالبحملنشاطهمامركزااتخذاهاالتي،المهمة

فيمانشاطاتباشرأندولةوسئأيةفىيكنفلمقوتهما،

اللذينللتكمقيقينإتاوةتدفعأندونالمتوسطالأبيضالبحر

ضدعونهمايطلبونالمسلمونفلجأجميعا.الفرنجةأخافا

وشنا.لذلكفاستجابا،النصرانىالأوروبيالزحف

.النصارىضدناجحةحملات

وقعت،ال!شرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنخلال

والأسبانيالفرنسم،الاستعمارنيرتحتالبربردول

وتونس،فرزسيةمستعمرةالجزائرفأصبحت،والإيطالي
946لرمليالدولارا

الاستعمارتئمعظمهفقدالمغربأما.فرنسيةمستعمرة

بأسبانيا.ألحقتمنه،صغيرةأجزاءعداما،الفرنسي

عليهاهيمنالتيليبيا،منجزءاطرابلسوأصبحت

الإيطالي.الاإستعمار

دولموانئالحلفاءقواتاتخذتأم439عامفي

أوروبا.جنوبلغزولها،قواعدإفريقياشمال

عاموفيأم،519عاما!متقلالهاعلىليبياحصلت

فيتونسوتبعته،استقلالهعلىالمغربحصلام569

عامفرنسامناستقلالهافنالتالجزائر،أما،منفسه9يخ21لتا6ر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ولةد،ناغايخرتا،نستويقيافرإ

لرتا،!يبيالرتا،ئرلجزااولمدا

ريختا،لمغربالكبرىاءلصحراالرلرا

قرلطوااي!لداخير،بربروسة

الغربيةالهندجزرانظر:.الغربيةالهئدجزردول

شعوبهامعظمتنتميالتيالأمهىالسلالمحيةالدول

الدولهذهوتضم.السلافيونانظر:.السلافيينإلى

وبلغاريا،أوروبا،وسطفيوبولندا،تشيكوسلوفاكيا،

السوفييتيوالاتحادأوروبا،جنوبفي)سابقا(ويوغوسلافيا

والجزء،الشرقيةأوروبافيمنهجزءيقعالذي)السابق(

آسيا.فيألاخر

الثالثالعالمانظر:الائحيار.عدمدول

الساقية.انظر:.المائيالدولاب

الحانظا!مامهـ(.22031-)4بشرأبو،الدولابي

سعيدبنحمادبنأحمدبنمحمدبشرأبوالبارع

.ومؤرخمحدث.الوراقالرازيالدولابيالأنصاري

وغيرهم.حبانوابنعديوابنحاتمابيابنعنهروى

إلىطريقهفيتوفيوالأسماء.الكنىمنها:تصانيفله

والمدينة.مكةالحلين

منمجموعةإلىيختميحيوانا!مليادولار

مدفوناويعيشالجلد،قنفذياتتسمى،البحريةالحيوأنات

اتساعويتراوح،بالسواحلالضحلةالمياهفيالرملفي

سم،01إلى5حوأليمابينوالدائريالدقيقجسده

واسعة.بيضاءمعدنيةقطعةالجافالعظميهيكلهويشبه

وغيرداكنةبسكويتقطعةالحيالرمليالدولارويشبه

المعالم.واضحة
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توينار،دولبكو047

دائريحيصحسمذوالرمليالدولار

شقوقعلىالرملىالدولارأنواعمعظمأجسادتحتوي

الحيوأنيدفنحينالشقوقهذهخلالمنالرمالوترتفع

الحجمصغيرةفقريةأعمدةعدةالرمليوللدولار.نفسه

سطحعلىتوجد.واشحورالحفرفييستخدمهاومتحركة

فيالزهربتلاتش!سلأ!اللتنفسصغيرةأجهزةجسده

وسطفياشمليالدولاريم!مزوايا.بخمسنجمةهيئة

وسطالماءفيتعيع!عضويةبموادويتغذىالأسفلتركيبها

المحيطة.بالمياهعالقةتكونقدأوالرمالذرات

منبالقربفتحاتخلالمنبيضهاالأنثىتخرج

يرقةإلىالبيضويتطورجسدهامنالأعلىالجزءمنتصف!

طورإلىلتنتقلالمحيطقاعإلىاليرهشةتهبطثم،تسئلحرية

نموها.النفئويكتمل

الجلد.القنفذي:أيضاانظر

.!د(حد)ئزجوا،نوبل:نظرا0توريئاولبكو،د

عالمأم(.019-أم)837إياموسدولبير،

باختراعقامم4861!نةفي.أمريكيومحترعفيزياء

ألكسندرسجلهالذيالهاتفتشبهمتكلمةوصئآلة

دولبيرادعىوقدكبير.حدإلىأم876عامبلجراهام

فيومريرةطويلةمعركةوبعد.ف!صتهكانتالفكرةأن

الحقيقي.الخترعهوب!!أنالمحكمةأعلنت،المحاكم

نأغير،أم881عامالصوتيةالموجاتدولبيراكتشف

هيرتزر..هنريكالألمانيالعال!إلىعادةينسبالاختراع

كون!ضي!تبولايةيت!قنوروفيدولبيرولد.أم888عام

.المتحدةبالود!يات

اسمذيمستقلبددايعلىمصطبيطدقالدولة

معترفدولة071حواليوهناك.جغرافيةوحدودمحدد

بصورةازدادقدالدولوعدد.مستقلةدولأنهاعلىبها

(م4591-1)939الثانيةالعالميةالحربنهايةمنذثابتة

دولوتتراوح.مستقلةعديدةمستعمراتأصبحتأنبعد

لاالتيالفاتيكانمدينةمن:الحجمحيثمنالمستقلةالعالم

(،مربعمتركيلولصف)تقريباهكتارا44مساحتهاتتحاوز

2.كم17و.ء004/7تبلمساحتهاالتيروسياإلى

كلتبلمساحة،المساحةكبيرةدولثمانيوهناك

كبيرةدولة06وحوالي2،كممليون62.م!أكثرمنها

2.كممليون62.إلى000.026بينمساحتهاتتراوح

تزيدالمساحةمتوسطةدولة03حواليأيضاوهناك

بينماتضم04وحوالي2كم000.001علىمساحتها

صغيرةدولة2ءوحوالي2،كم000.001إلى0087

2.كم7لأ008عنمساحتهاتقل

الأيوبية،،الدودة،الأمويةانظر:.الإسلامدةالدولة

الدولة.،العثمانيةبمالدولة،العباسية،الدولة

تاريخ،،تونسبمدولة،الأغالبةانظر:.الأغالبةدولة

.القيروان

تاريخ،أيرلندا،انظر:.الحرةالأيرلئديةالدولة

الأيردمدي(.الأدبى)المعتالأدب،الأيرلندي

الحكومةفيهاتسمحدولةأيمماالبوووادولة

طريقعنسلطخهاتفرضأنالتنفيذيةللمؤلسسات

للقوانينالشرطة،لاتخضئفيهاالدولةهذهمثل.الإرهاب

يحدثمابخلافوهذاتصرفاتها،منتحدقيودلأيولا

لأجهزةيمكنإذ،دستوريةديمقراطيةدولةأيفيعادة

مواطنأيعلىتتجسمه!أنالبوليسيةأسدولةافيالخابرات

القبضلهميمكنكذلك.الخاصةحياتهلأسرارمراعاةدون

نفيهمأو،وإعدامهم،السجونفىووضعهمالأفراد،على

.الأسبابمنسببلأي

أسبرطةمدينةفيكان،القديمةالعصوروفى

بدايةوفيإرهابا.البوليسيةالدولةأشكالأكثر،الإغريقية

تطبيقفيوالشيوعيةالفاشيةالدولأخدتالعشرينالقرن

البوليسية.الدولةأساليب

الممالكأهمعدىيطدقاسمالسباعيةالدولة

الأنجلو-سكسونيينفتحبعدشيدتالتيأصسبع،االإنجليزية

تلكوجيونوسكسونأنجليسوأنشأ.اشومانيةلبريطانيا

إسيكس،كنت،:التاليالنحوعلىوكانت.الممالك

نورثمبرلاند(،)الآنونورثمبرياووسكس،وسسيكس،

القرنمنبينهاالحروبنشبتوقدومرسيا.إنجليا،وإيمست

منإجبرتأعلنحيث،م982عامإلىالميلاديالسابع

لإنجلتراملكأولبذلكوأصبح.مملكتهمميادةويسكس

.محدودةقواتإلالديهيكنلمأنهإلاكلها،
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471الأولىالسعوديةالدولة

الأولىالسعوديةالدوللأ

أهـ،571عامبدأتالأولىالسعوديةالدولة

باشاإبراهيممعالموقعالصلحاتفاقبعقدوانتهتأم474

جدهمإلىسعودآلينتمسب.أم818هـ،ا233عام

موسىبنإبراهيمبنمرخانبنمقرنبنمحمدبنسعود

عندهوقفماوهو،المريديربيعةبنمانعبنربيعةابن

منوائلبنبكرإلىنسبهموينتهي.الثقاتالنساب

الأصيلة.العدنانيةالقبائل

القديمسعودآلتاريخ

منعددفيمتناثرةأخبارفهناكالقديمتاريخهمأما

المناطقفىالتاريخيةجذورهمإلىتشيرالمتنوعةالمصادر

ظهورقبلماإلىترجع،السعوديةالدولةمنهاتكونتالتى

منطقةإليهاينتمونالتيالقبيلةسكنتفقد،الإسلام

المنطقةهذهسكنمنوأول،الجاهليالعصرفىاليمامة

محمدللإماموالعشرونالخامسالأبوهو،ثعلبةبنعبيد

النعسبسلسلةحسبوذلك-اللهرحمه-سعودبن

المتداولة.

بوتقةفيالمنطقةهذهانصهرتالإسلامانتشرولما

منولاةعليهايعينونالخلفاءوصار،الإسلاميةالدولة

الخلافةمركزبانتقالالعربيةالجزيرةشأنضعفولما،قبلهم

فيتسببمماشكلياأمرااليمامةولاةتعيينصارعنها،

المنطقة،انفصالعنهنتجوقياديسياسيفراغوجود

الثالثالقرنمنتصففىبحكمهاالاخيضريينواستقلال

دويلةسياسةاتسمتوقدم867هـ،253الهجري

القصصذلكإلىتشيركما-والحيفبالجورالأخيضريين

المنطقةتركإلىسعودآلأسلافدفعمما-التاريخية

نجد،عالةفيلهاإمارةمنهمفرقةفألسست،وتفرقهم

لامبنيقبيلةعليهاغلبتهمحتىلهاقاعدةأضاخواتخذوا

إلىمنهمفريقفرحلالحجوطرقنجدعلىسيطرتهاأثناء

وفريقالدرعيةصعموهبلذالهماختطواوهناكالأحساء،

القرنمنتصفحوالىذلكوكانالعارص،إلىعادوا

يحكمونأنهمبطوطةابنويذكر،الهجريالسابع

حجوقدغانمبنطفيلوأميرهمحجروقاعدتها،اليمامة

.ام331هـ،732عامبطوطةابنمعه

فيالفاخريتاريخفيسعودآللتاريخذكرأولوورد

منوغيرهالفاخريفذكرام،446هـ،085سنةحوادث

فييقيمكانسعودآلجدالمريديمانعاأننجدمؤرخي

القطيفبلدةقربالدروعبلدبالدرعيةيسمىموضع

إلىأم464هـ،085عامرحلومنهاالأحساء،بمنطقة

ابنعمهابنمنإليهوجهتدعوةعلىبناءاليمامةحجر

موضعينهذاعمهابنفأقطعه،والجزعةحجرصاحبدرع

وأسرته،مافيفيهمافامشقروغصيبة،المليبيد،هما:

الذينهموأسرتهمانعاأنويرجح.بالزراعةوعمروهما

موطنهمإلىنسبةالدرعيةباسمالجديدموضعهمسموا

أموروهيلها،تخليداأسرتهمإلىأوالدروعبلدالأول

الأسرةحكمفإنعليهوبناءعليها.المؤرخونأجمع

بعيد.زمنإلىجذورهفيممتدالسعودية

العصرفيالمؤرخونيتفق.السعوديالتاريخأدوار

أدوارثلاثةإلىالسعوديةالدولةتاريختقسيمعلىالحديث

!ط:تاريخية

هـ،ا571عامالتاريخيةحوادثهوتبدأ.الأولالدور

الدرعيةحاكمبينالتاريخياللقاءتمأنيوم،ام474

المجددوالإماممقرنبنمحمدبنسعودبنمحمدوأميرها

عليبنسليمانبنعبدالوهاببنمحمدالشيخالمصلح

الدورهذاوينت!.النجديالحنبليالتميميمشرفبن

عاصمة،الدرعيةسقوطبعد،أم818هـ،ا233عام

العسكرقائدباشا،إبراهيميدعلىالأولىالسعوديةالدولة

مصرواليباشما،عليمحمدأرسلهالذيالمصريالعثماني

انظر:.الأولىالسعوديةالدولةعلىللقضاء،العثمانية

.عبدالوهاببنمحمد

قامالتيالمبكرةبالمحاولاتالدورهذاويبدأ.الثانيالدور

عبدالعزيز،بنسعودبنمشاري:السعوديانالأميرانبها

بناءإعادةأجلمنسعودآلمحمدبنعبداللهبنوتركي

هـ،ا903عامالدورهذاوينتهيجديد.منسعودالدولة

الإمامورحلنجد،بحكمرشميدآلاستأثرلماام198

هذاأئمةآخر،تركىبنفيصلبنعبدالرحمنالسعودي

سعود.المنأسرتهأفرادجميعومعهالكويتإلىالدور

هـ،ا931عامالتاريخيةحوادثهوتبدأ.الثالثالدور

العبدالعزيزالملكفيهتمكنالذيالعاموهوام،209

كبدايةرشيد،الحكممنالرياضالممتعادةمنسعود

الدولتينوريثة،الحديثةالسعوديةالدولةلقيامطبيعية

والثانية.الأولىالسعوديتين

الأولىالسعوديةالدولةقيام

هـ،ا571عامالأولىالسعوديةالدولةقيامبدأ

بنمحمدالشيخفيهانتقلالذيالعام،ام744

أميرهاوبايعه،الدرعيةإلىالعيينةبلدةمنعبدالوهاب

لتصحيحالعملعلىمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمد
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التوحيد،وتحقيقالغراء،الإسلاميةالشريعةوتطبيق،العقيدة

وذريتهللمسلمينإماماسعودبنمحمدالأميري!صنوأن

الذيالدرعةباتفاقالتاريخفيماعرفوهو،بعدهمن

خصوصاالحديثتارلبدفيمهمةتحولنقطةبحقيعد

الدرعيةأميراستقبلوقد.عموماالعربيةالجزيرةوتاريخ

بالعلماءيليقحسنااستقبالأوصحبهالشئوأتباعه

وصواب،نظرهوبعد،فهمهعمقعلىيدلمما،والدعاة

سعودبنمحمدالأميرهيأوقد.والعقديالسياسيفكره

واتفقوالاممتقرار.والأمنالطمأنينةمنجواللجميع

محمدالأميرينصرأنأ-:الآتيعلىالمتعاهدانالطرفان

وأن،ودعوتهعبدالوهاببنالشئمحمدسعودابن

الأميراشترط2-التوحيد.يخالفمنضدمعايجاهدا

فيأنهعبدالوهاببنمحمدالشيخعلىسعودبنمحمد

القائمةالدولةوتوسعالإصلاحيةالسلفيةالدعوةنجاححال

بنمحمدالحتمبخفوافقعنه،الرحيلعدممبادئهاعلى

اسدما.يدكالاميرأيها"ابسطقائلا:ذلكعلىعبدالوهاب

ضرائبالدرعيةلأميركان3-".بالهدموالهدمبالدم

يبقيهاأنالأميروأرادالثمار،أوقاتفيالأهاليمنيأخذها

يفتحأنالله"فلعلقائلا:الشئكلليهفردعليهما،مفروضة

منها".خيرماهوالغنائممناللهفيعوضكالفتوحاتلك

سعودبنمحمدالأميربسطالاتفاقىالحوارهذاوبعد

عبدالوهاببنمحمدالشيخفبايغيدهمقرنبنمحمدابن

شرائعوإقامة،!مبيلهفىوالجهادورسولهاللهدينعلى

المن!ص.عنوالنهىبالمعروفوالأمر،الإسلام

وأ!شفويا،اتفاقاكانأنهالاتفاقهذانصمنويتضح

وثائقمنمهمةتاريخيةوثيقةلأصبحمكتوباجاءأنه

تاريخمعرفةبمقدورناولصار،الحديثالإسلامىالتاريخ

السعوديةالدولةفجربزغوهكذا.دقيقبشكلالاتفاق

الإسلاميةالأصولعلىمبنياقيامهاأساسوكان،الأولى

الإسلامية.الشريعةومبادئ

الدولةأئمةأنالمعروفمن.الدعوةنشرفيالتدرج

،مقرنبنمحمدبنسعودبنمحمد:همالأولىالسعودية

عبدالعزيز،بنوسعودسعود،بنمحمدبنوعبدالعزيز

المعروفومن.الدولةهذهأئمةآخرسعودبنوعبدالله

واجبالفتيةالجديدةالدولةكاهلعلىأصبعأنهأيضا

محمدالشيخدعوةبنشرالقيامفىالواجبهذاتمثلكبير،

نجدبلدانربوعفىالإصلاحيةالسلفيةعبدالوهابابن

العالمفىثمثانيا،العربيةالجزيرةربوعفيثمأولآ،

عليهمتفقالأمروهذا.ثالثاالعربيةالجزيرةخارجالإسلامى

التيالأولىالسعوديةالدولةعلىوعهد،الدرعيةاتفاقفى

هذافيلماإمامبلقبأميرهالقبوالتي،أساسهعلىقامت

نشرأنوطبيعي.والدينيالسياسى:المفهومينمناللقب

ولدأ،قاسيةظروفظلفيوقتذاكهيناأمراليسالدعوة

وأنهخاصةكبير.جهدإلىيحتاجالعملهذامتلفإن

القوىمنعددمنكبيرةومعارضةبمقاومةسيصطدم

نجدأرجاءالاتفاقخبرعماعندمالأنه،والخارجيةالمحلية

رؤساءمنالكثيرخشيعمومابمالعربيةوالجزيرةخصوصا

لأنهمالجديدالحدثهذاالنجديةوغيرالنجديةالبلدار

معظمعدفقديلغيها.وقدمواقعهميمسالأمرهذاأنأيقنوا

معا،والدعوةالدولةعارضواالذينالنجديةالبلدانرؤلمساء

الدينعلىالقائمالجديد،السياسىالكيانهذامث!!أن

وزعاماتهموقوتهممراكزهمسيفقدهم،الإسلامى

فيالمحليةللزعاماتبالنسبةالحالوكذا.وامتيازاتهم

الدولةالعثمانيةالدولةوعدتلنجد.المجاورةالأقالي!ا

وزعامتهاالسياسيوجودهايتحدىسياسياكيانااصسعوديةا

الإسلامي.العالمفىالدينية

التطيقمسيرةتمارسالأولىالسعوديةالدولةبدأت

والثقافيةوالاجتماعيةالسيامميةالمجالاتفىوالبناء

يكاتبعبدالوهاببنمحمدالشيخفأخذ.والاقتصادية

شارحا،وغيرهمالقبائلوشيوخالبلدأنورؤساءالعلماء

إلىإياهمداعياوحقيقتها،الإصلاحيةدعوتهمبادئلهم

السعوديةالدولةإلىوالانضمام،المبادئتلكتطيق

أيامهامنذالأولالمقامفيالسلمىالحلفاختاروا،الأولى

العيينة،أمراءالحصر:لاالمثالسبيلعلىنذكر،الأولى

منعدداالسعوديةالدولةوأرسلت.ومنفوحةوحريملاء،

أقطارمنمختلفةأنحاءإلىالتعليميةوالبعثاتالعلماء

دعوةبحقيقةوتبصيرهمالناسلتذكيرالعربيةالجزيرة

أساسمنالدعوةتلكعليهوماقامتالإصلاحيةالشيخ

الصحيحةالعقيدةإلىبالمسلمينالعودةفييتمثلدينى

فىنلحظوهكذا.والخرافاتالبدعشوائبمنالنقية

كاهلهاعلىأخذتالأولىالمسعوديةأررولةاأنالبدأية

الدعوةمبادئتطقواحدةدولةفيأولآنجدبلدانتوحيد

السلميالحلأسلوباستخدامأمكنهامامحاولة،السلفية

منالسلميالأسلوبفشلحالفيالقوةأسلوبثمأولأ،

.أخرىجهةمنوضغطهاالمعارضةحدةوزيادة،جهة

ومناطقهانجدبلدانالأولىاسمعوديةالدولةاتخذت

المحيطةالبلدانفيخصوصاللتطيقوأرحبأولميدانا

أخذتوبعدها.الأولىالسعوديةالدولةعاصمة،بالدرعية

وبشكلدعوتهاوتنشرحدودهادائرةتوسعالدولة

النجديةغيرالأخرىالمناطقوفينجدمناطقفىتدريجي

أسسعلىالمبنىالسياسىالتوحيدصورةتكتملحتى

الديني.وفكرهاالسلفيةالدعوة

علاقةتميزتنجد.بلدانفىللدولةالحربيالجهد

وخارجها،نجدفي،بالمعارضةالأولىالسعوديةالدولة
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فخاضت.العسكريالحلواستخدامالمسلحبالكفاح

المضنيةالحروبمنطويلةسلسلةالأولىالسعوديةالدولة

بندهاممعحروبهاوتعدتاريخها.طولعلىوالشاقة

التيالحروبأطولمن،وقتذاكالرياضبلدةأمير،دواس

لمقاومةتصدتالتيالمعارضةالنجديةالقوىضدخاضتها

نشأتهامطيعفيمازالتوهى،الأولىالسعوديةالدولة

القويبعدائهالنجديالحاكمهذافجاهروتأسيسها.

بعدأيأم،746اهـ،915عاممنذالدرعيةلحكومة

وانتهى،سنةوعشرينثمانبقرابة،والرياضالدرعيةاتفاق

عامالسعوديةالدولةإلىالرياضبضمأخيراالصراع

الدولةأئمةمنالثانيالإمامعهدفىام773هـ،أ187

سعود.بنمحمدبنعبدالعزيز،الأولىالسعودية

منأزاحققدالسعوديةالدولةتكونالرياضوبضم

ساهممما،دواسبندهامهووعنيفاقويامعارضاطريقها

السياسيةالمشكلاتمنكثيرحلفيكبيرحدإلى

السعوديةالدولةسبيلتعترضكانتالتيوالاقتصادية

الحملاتإعدادعمليةعلىباخرأوبشكلوتؤثر،الأولى

فيهكانتالذيالوقتفيخصوصاالسعوديةالعسكرية

هجماتوصدوالتأسيسالبناءبأمورمشغولةالدولة

خارجهافيوإنما،فحسبنجدفىليسعليها،أعدائها

أيضا.

الجهدين:تمارسالأولىالسعوديةالدولةوظلت

الأولىالسنوأتحتىنجدمنطقةفيوالعسكريالسلمى

الثامنالقرن)أواخرالهجريعشرالثالثالقرنمطلعمن

سيادتهابسطمنالدولةتمكنتعندها(.الميلاديعشر

الإصلاحيةالدعوةمبادئوتطبيقنجد،بلدانجميععلى

الدولةتلكرقعةتوسيععلىساعدأمروهوفيها،

الحجازحتىشرقاوالصمانالدهناءمنتمتدفأصبحت

حدودنهايةحتىشممالأشمرجبلحدودوفىغربا،

حققتقدالدولةتكونوبهذاجنوبا.الدوأسروادي

والواسعة،الطويلةالتوحيديةمشروعاتهامنالأولىالمرحلة

المجاورةالبلدانعلىالأولالمقامفىركزتوالتي

استكملتحتىأوسعدأئرةإلىذلكتعدتثم،للدرعية

تعدأنذلكبعدالدولةعلىوكان.كلهنجدإقليمضم

قوىتجابهأخذتلأنهاأكبروجهدأوسعلعملنفسها

ومناطقها،نجدبلدانفيجابهتهاالتيمنأكبرسياسية

التيتلكعنمختلفةتكونتكادأوضاعاستجابهولأنها

المناطقبعضفيستجدأنهاحتىنجد.إقليمفيجابهتها

وصلابته،العدائيالموقفشدةفييزيدممامذهبيةمجابهة

بينوالحروبالصراعاتحدةنفسهالوقتفيويقوي

لهاالمعاديةالسياسيةوالقوىالأولىالسعوديةالدولة

نجد.إقليمخارخ!

الأولىالسعوديةالدولة

الخارجيةالمعارضةوقوى

بينمسلحاحتكاكحدث.نجرانحاكممعارضة

اللههبةبنحسن،نجرانوحاكمالأولىالسعوديةالدولة

حللماالثأرعلىالعجمانمنجماعاتبعضساعدالذي

أنجدالذيسعودبنمحمدبنعبدالعزيزالإماميدعلىبها

فجمع.العجمانعليهااعتدىسبيعقبيلةمنجماعة

واتجهجماعتهمنكبيراجيشاالمكرمىاللههبةبنحسن

فقامالحصار،عليهاوشددوحاصرهاالحائربلدةصوب

وكان،قيادتهتحتكبيرةبقواتفأنجدهاعبدالعزيزالإمام

وقعةعنونتجسعود.بنمحمدالإماموالدهعهدفيذللث

هـ،أ178عامالسعوديةللقواتكبيرةهزيمةالحائر

تبادلبمقتضاهجرىالطرفينبينصلحوتمأم،764

.الأسرى

السعوديةالدولةبينالصراعنهايةالحائروقعةتكنلم

بنزيدمعنجرانحاكمتحالففقد.نجرانوحاكمالأولى

الأحساءحاكمعريعر،بنوبطين،الدلمبلدةرئيسزامل

هذالقهرعبدالعزيزالإمامفا!متعد.الدرعيةحكومةضد

بتفرقهذهالتحالفحملةوانتهت.وتشتيتهالتحالف

.نجرانإلىعودتهأثناءالمكرمياللههبةوتوفي،المتحالفين

السعوديةالدولةضدنجرانلحاكمالعدائيالموقفوظل

انضوتحيثام،08أهـ،ء022عامحتىالأولى

الأولى.السعوديةالدولةلواءتحتنجرانمنطقة

السعوديةالدولةاصطدمتالأحساء.حكاممعارضة

الشرقية،بالمنطقةالمحليةالقوةخالدبنىبمعارضةالأولى

طردهمبعدنسبياقويةمحليةحكومةبنوخالدشكلحيث

بنبراكرئيسهمعهدفيالأحساءمنطقةمنللعثمانيين

بنيسلطةوامتدت.الخالديحميدآلعثمانبنغرير

فينجدبلدانوبعض،الكويتإلىقوتهاأوجفىخالد

سليمانخالد،بنيزعيمعارضوقد.العربيةالجزيرةقلب

بنالشئمحمددعوةغريربنبراكبنمحمدابن

ضدها.المعارضينوجندعبدالوهاب

فيخالدوبنيالأولىالسعوديةالدولةبينتصادمحدث

بنوسعدونعريعر،بنوبطين،دجينبنعريعرمنكلعهد

الأميرهزمهالذيسرداحبنعبدالمحسنبنوبراكعريعر،

،المشهورةالشيطوقعةفيهزيمةشرعبدالعزيزبنسعود

هذهأثروعلى.أم297هـ،أ702عاماللصافةشرقى

إلىعنهمندوبلأعبدالعزيزبنسعودالأميرأرسلالهزيمة

فيهايدعوهمالأحساءأهلإلىرسائلوأعطاهماالأحساء،

الدولةإلىوالانضمام،الإصلاحيةالشيخدعوةاتباعإلى

الاحتكاكاتمنطويلةسلسلةوبعد.الأولىالسعودية
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منالأحساءوحكامالأولىالسعوديةالدولةبينوالحروب

سعودالأميرتمكن،طويلةتاريخيةحقبةمدىعلىخالدبنى

وكامل،تاموبشكلالأحساء،منطقةضممنعبدالعزيزابن

.أم713هـ،أ802عامالأولىالسعوديةالدولةإلى

دائرةمنخرجتقدالأولىالسعوديةالدولةتكونوبذلك

مركراأكسبهامما،الخليجمياهعلىبحدودهالتطلنجدإقليم

ونلحظ.والاقتصاديالسياسيالمجالينفيمهمااستراتيجيا

أضفوذاتحاذيأصبحتالأولىالسعوديةالدولةأنأيضا

مننوخلقياممهدمما،وتجاورهالعراقفيالعثماني

الدولةبينمسلحةاشتباحصاتإلىأدتالاحتكاكات

ولايةمعخاصة،العثمانيالعراقوولاةالأولىالسعودية

نإحيث،العراقحنوبيفىالمقيمةالمنتفقوقبائلالبصرة

اغبائلاتلكعندلجأواقدكانوأخالدبنىشيوخمنعددا

ممطقةعلىسيادتهمامشعادةمنبعدفيمايتمكنونعلهم

قدالأولىالسعوديةالدولةت!صنالإجراءوبهذاالأحساء.

جنوبيمناطقفيالعثمانيالحكمعلىخواوجوداشكلت

الدولةبينومريرطويلصراعقيامفيسبئاكانمما،العراق

التطورهذاإنحتى،العثمانيةوالدولةالأولىالسعودية

بريطانيامثلالكبرىأطولانبهالوطنىالمحلىالعسياسي

فيالأوضاعمرأقبةعلىلتعملالقيصريةوروسياوفرنسا

حدةتقويةعلىساعدمما،صارمةالخلئمراقبةمنطقة

ومناطقه.الخليجمياهعلىالدوليالتنافصر

صدامحدث.العراقوولاةالأولىالسعوديةالدولة

العثمانيالعراقوولاةالأولىالسعوديةالدولةمسببين

أصبحفقد.الطرفينبينالاحتكاكعواملتجمعتانبعد

العسعوديةللدولةالمعارضةللقوىملاذاالعراقجنوب

عواملوبرزت.اللإصلاحيةالسلفيةوالدعوةاللأولى

قامحملةأعقابفيالطرفينبينواضحبشكلالاحتكاك

عامالقصيمعلىالمنتفققبائلرئيسعبداللهبنثوينىبها

وأهلالمنتفقمنغفيرةأعدادومعه،م7861هـ،أ102

التنومة،بلدةأهلونازله.طىوغالبيةشمروبواديالزبير

مدينةصوبتوجهثم.عنوةودخلهابمدافعهضربهاالتي

عندماعنهاالحصاررفعإلىاضطرلكنهوحاصرها،بريدة

وطنهإلىعائدافقفل،بلادهفياضطراباتبوقوعسمع

.هناكمركزهعلىليحافظ

سليمانإلىرسالةمحمدبنعبدالعزيزالإمامأرسل

كتابمنبنسخةمصحوبةالعثمانيبغدادواليباشا

الوأليمنوطلبالعبيد.علىاللهحقهوالذيالتوحيد

مبادئتطبيقعلىوالعملفيهللنظربغدادعلماءيجمعأن

والقاطعالكاملبالرفضالردفجاء.اللإصلاحيةالدعوة

مايرامعلىيكنلمالعثمانيالعراقحالأنمنالرغمعلى

والقبلية.المحليةوالفقالداخليةالاضطراباتلكثرة

هاجمعبدالعزيز،الإمامدعوةبغدادواليرفضولما

عامالمنتفققبائلوالدهمنبأمرعبدالعزيزبنسعودالأمير

المناوشاتتوالتذلكوبعد.ام788أهـ،302

وولاةالأولىالسعوديةالدولةبينالسمكريةوالاصطدامات

مناطقفىالقاطنةالظفيرقبائلسعودفغزا.العثمانيالعراق

للدولةالمعاديموقفهابسببالسعوديةالعراقيةالحدود

الأولى.السعودية

حملةباشاسليمانالعثمانيالواليأرسللذلكنتيجة

فيالأولىالسعوديةالدولةضدوقويةمنظمةعسكرية

وكانت،عبداللهبنثوينىقيادةتحتكانتالأحساء

مناطقهاجمواأنالسعوديينردفكان.فاشلةحملته

نفسه،عبدالعزيزبنسعودالأميرقيادةتحتالعراقجنوبي

.العباسأمبلدةحتىفيهاوتوغلوا

واليباشا،سليمانفوجه،العراقيالعثمانيالردجاء

كانتالأحساءفيالسعوديينضدحملة،العثمانيبغداد

.أم897اهـ،213عامكيخياعليكتخذاهقيادةتحت

فيهاساهمت،وقويةمنظمةبأنهاالحملةتلكوصفتوقد

.العراقجنوبيقبائلمنوغيرهموالظفيرالمشتفققبائ!!

فىأنهاإلآالأحساءإلىالحملةوصولمنالرغموعلى

غرضها.تحققولمفشلتالأمرنهاية

العراقجنوبىمنطقةالسعوديةالقواتهاجمت

منرجلثلاثمائةالشيعةالخزاعلقتلأنلعدخصوصا

عاموذلك،الأولىالسعوديةللدولةوالتابعينالموالين

جنوبيمناطقالسعوديونوهاجم.أم997أهـ،421

هناكشاهدوهماوهدمواأم،108اهـ،612عامالعراق

فأصدرت،الحسينقبةفيهابماومزاراتوقبابأضرحةمن

نأأجلمنبغدادواليإلىالمشددةأوامرهاالعثمانيةالدولة

مناطقعلىالسعوديةالعسكريةالحملاتوق!علىيعمل

،العسكريالتدخلوأرادإيرانشاهوغضب.العراقجنوبي

العراقعبربالمرورلقواتهالسماحبغدادواليمنوطلب

الحملاتوتوالتالاحساء.فىالسعوديينعلىوالزحف

وصلتحتىالعراقجنوبيمناطقعلىذلكبعدالسعودية

.أم808هـ،أ223عامثانيةمرةكربلاءأسوارإلى

يكونوالمالعراقولاةأنالاعتباربعينالأخدمنولابد

وتهيئةالأولىالسعوديةالدولةإضعافعلىقادرين

موقفهموظلعليها.للقضاءالمواتيةالعسكريةالظروف

العثمانيينالمسؤولينعقولفيثبتمماضعيفا،دفاعياموقفا

السعوديةالدولةمقاومةجدوىعدمفكرةإسطبولفي

الدولةعلىلزاماوأصبح،العراقودلاةطريقعنالاولى

.أخرىعثمانيةولايةإلىالمهمةتلكتسندأنالعثمانية

تكندمالحجاز.وأشرافالأولىالسعوديةالدولة

منأفضلالحجازبأشرافالأولىالسعوديةالدولةعلاقة
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الدولةفأرسلتسلميةالعلاقةبدأت.العراقبولاةعلاقتها

علمائهالمناقشةمكةإلىالعلماءمنعدداالأولىالسعودية

مبادئتشكلالتيالدينيةالمسائلمنكثيرفيومحاورتهم

المسارفىيستقملمالأمرلكن.الإصلاحيةالسلفيةالدعوة

رفضعندماخصوصاالتدهورفىالوضعأخذبل،السلمي

فيالحجفريضةبأداءالدعوةلأتباعالسماحالأشرافبعض

سعيد،بنومساعدسعيد،بنمسعود:الأشرافعهود

الخلافتأزمالذيمساعدبنوغالبمساعد،بنوسرور

العسكريةبالوسائلإلاحلهلايمكنخلافافأصبحعهدهفي

حملةغالبالشريففأرسل.السلميةالحلولفشلتبعدما

ولكنعبدالعزيز،الشريفأخيهقيادةتحتكانتالسرإلى

الشريفيتوقعهاكانالتىالنتيجةتعطلمالحملةتلك

بلدةإلىالأولىالسعوديةالدولةقواتلاحقتهابل،غالب

حملاتأرسلبأنذلكعلىغالبالشريفوردالشعراء.

الأولى،السعوديةللدولةالمؤيدةالقبائلضدتأديبيةعسكرية

للدولةالمؤيدقحطانشيخقرملةبنهاديلهافتصدى

عاموذلك،السلفيةللدعوةوالمناصرالأولىالسعودية

الحملاتإرسالفىالشريفوامشمر.ام597هـ،ا012

القواتتمكنتحتىكذلكالأمروظل،القبائلتلكضد

هـ،أ212عامالحجازيةبالقواتالضيمةإلحاقمنالسعودية

طلبإلىغالبالشريفواضطر،الخرمةبلدةعندام797

هـ،أ172عامحتىالمفعولساريظلالذيالصلح

تقدملمالعثمانيةالدولةأنإلىهناالإشارةوتجدر.ام308

قدكانغالباالشريفبأنعلما،غالبللشريفمساعدة

المنطقة.فييجريبماالعثمانيةالدولةأعلم

الشريف،وزيرخرجعندماتماماالموقفتغيروقد

نأمع،الدرعيةإلىانضمامهوأعلن،عليهالمضايفيعثمان

المضايفىوتمكن.غالبالشريفصهرهوهذاالمضايفي

فاضطرسعوديةقواتوأنجدته،الطائفمحاصرةمن

المكرمة،مكةباتجاهمنهاالانسحابإلىغالبالضريف

عاموقواتهالمضايفىودخلهاالطائففاستسلمت

.ام308اهـ،217

بنسعودالأميربقيادةالسعوديةالقواتتقدمت

هـ،أ182عاممحرم8فىالمكرمةمكةصوبعبدالعزيز

الشريفوكان،الحجموسمانتهاءبعدودخلتهاأم،308

أخاهتاركا،جدةإلىمتوجهاذلكقبلغادرهاقدغالب

فييتصرف،المكرمةمكةإدارةعلىعبدالمعينالشريف

.السعوديللموقفبالنسبةالظروفعليهتمليهبماأمرها

للقوأتمكةتسليمعلىهذاعبدالمعينالشريفوافقوقد

الأشرافموقفلأنعسكريةمجابهةدونالسعودية

عبدالمعينالشريفواشترط.بذلكلايسمحأصبحالحربي

الأميرفوافقمكة،علىشريفايبقيهأنسعودالأميرعلى

المكرمةمكةالعسعوديونودخل،شرطهعلىسعود

العامالأمانكتابالحرا!المسجدمنبرعلىوقرئ،محرمين

بنسعودمن:الامانوثيقةنصوهذا.مكةلجمئأهالي

وقاضيوالأغاواتوالعلماءمكةأهلكافةإلىعبدالعزيز

فأنتمبعد:أما...اتئالهدىمنعلىالسلام.السلطان

ندعوكمإنما.بأمنهامنونحرمهولمسكاناللهبيقجيران

سواءكلمةإلىتعالواالكتابأهلياقل).ورسولهاللهلدين

بعضناولالتخذشيئابهولانشركاللهإلانعبدألاوبينكمبيننا

بأنااشهدوافقولواتولوافإناللهدونمنأربابابعضا

أميرووجهاللهوجهفيفأنتم64.عمراد:ال*!مسلمون

مساعدبنعبدالمعينوأميركمعبدالعزيزبنسعودالمسلمين

".والسلاماللهأطاعماوأطيعوالهفاسمعوا

عبدالعزيزبنلممعودالأميرألقىالمكرمةمكةوفي

الإصلاحية،السلفيةالدعوةمبادئفيهوضحجامعاخطابا

فهدمت.القبورعلىالمقامةالقبابهدمإلىالناسودعا

الحرامالمسجدفيالشبهاتكشفكتاببتدريعي!وأمر

والأهالى.العلماءيحضرهاعامةحلقةفي

سليمالسلطانإلىعبدالعزيزبنلممعودالأميروأرسل

أهلهاوأمنتمكة،دخلت"إني:نصههذاكتاباالثالث

أشباهمنماهناكهدمتأنبعدوأموالهمأرواحهمعلى

وثبتحقا.منهاماكانإلآالضرائبوألغيتالوثنية

نأفعليك.الإسلاميللشرعطبفاأنتوليتهالذيالقاضى

البلدهذاإلىالمجيءمنالقاهرةووالىدمشقوالىتمنع

الدينمنليسذلكفإنوالزموروالطبولبالمحملالمقدس

ء".شيفي

لملكنهجدةمدينةعبدالعزيزبنسعودالأميرحاصر

جمئقواتوفيها،بالخنادقمحصنةلأنهادخولهايستطع

لقواتالمساندةالمقيمةالعثمانيةوالقواتالأشراف

مركزلأنهامحصنةمدينةجدةأنومعروف.الأشراف

للعثمانيينوبالنسبةللحجازبالنسبةمهمتجاريبحري

.والأشراف

رجععندمالأنه،للسعوديينمكةفيالأمورتستقملم

مكةفدخلغالبالشريفعاد،الدرعيةإلىسعودالأمير

صوبتقدمثم.عبدالمعينالشريفأخيهمنمعارضةدون

قواتإلىبالإضافة،سعوديةقواتفيهاوكانتالطائف

الطائف،غالبالشريففحاصر.وأتباعهالمضايفيعثمان

محمدبنعبدالعزيزالإماماستشهادخبرجاءذلكوأثناء

بنسعودالإماموتولى،أم308هـ.أ812عامسعودبن

لأبيه.خلفاالحكمعبدالعزيز

فقرر،الدرعيةإلىمكةغالبالشريفاستردأدنبأوصل

الشريفلتصرفاتحدايضعأنعبدالعزيزبنسعودالإمام

بمهاجمةتهامةونواحيعسيرمناطقفيقواتهفأمر.غالب
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ثم.نقطةأبوأ!هابعبدابرئاسةالقواتتلكوكانت،جدة

فيهووضعوافاطمةواديفيقوياحصناالسعوديونبنى

غالبالشريفقواعدتهاجمأخذتكبيرةسعوديةقوات

كبيرةسعوديةقواتالدرعيةأرسلتوبعدها.المنطقةفي

قواتتضعفكىبشدةفحاصرتهاالمكرمةمكةإلىجدا

إلىيضطرحتىونفسياواقتصادياياعس!غالبالشريم!

ليسأنهأبغاالشريف!أدركوبالفعل.الاستسلام

إلىفاضطر،السعوديةالقواتوجهفيالصمودباستطاعته

وأميرامكةعلىشريفايبقىأنشرطعلىالصلحطلب

م!سةعادتوهكذا.الأولىالسعوديةللدولةتابعاعليها

القواتدخلتوبعدها.الأولىالسعوديةالدولةإلىالمكرمة

.أم508هـ،أ022عامالمنورةالمدينةالسعودية

بلدانالأولىالسعوديةالدولةدخولأنفيهلاشكومما

إلىأدىقدوغيرهاوالطائفوحدةوالمدينةمكةالحجاز:

أصسعوديةالةالدوبينالشديدالعداءمنجديدنوعقيام

فيوالنفوذأحسيادةاصاحبةالعثمانيةوالدولةالأولى

!االحجازيةالمسألةوخصوصا،العثمانيةالعربيةالولايات

أعانمافيليسمركزهارأحثمانيةأالدولةسمعةعلىتؤثر

فقدعندماكلهالإسلاميالعالمفىوإنما،فححسبالعربي

فيالرسميوالحق،الشريفينالحرمينحامىلقبسلاطينها

فرأتالحجاز.فيالمقدسةالإسلاميةالمناطقعلىالإشراف

أ!ةالدوومسألةالحجازمسألةمعالجةضرورةالعثمانيةالدولة

ش!ولفيوليس،سريعحربيبشكلالأولىالسعودية

الدوأ!ةتأكدتوعندما.سلميةومناقشاتمحاورات

ليسوأنهالتنفيذ،علىقادرةغيردمشقولايةأنالعثمانية

أوامرهاالدولةوحهت،الحاسمالحلفرضبإمكانها

للقيامالعثمانيةمصرواليباشاعليمحمدإلىالسلطانية

الواقعالأمرأغرضالحربيةصورتهفيالحلهذابتنفيذ

علىقادرةدولةالعثمانيةالدولةوأنخصوصا،بالقوة

أمامعاجزةأصبحتأنهابيدالداخليةالمشاكلمواجهة

.وقتذاكالكبرىالعالميةالدول

عدباشا.علىومحمدالأولىالسعوديةالدولة

الحجازإقليمضمفيالمتمثلالسعوديالإجراءالعثمانيون

حا!لقب!نوحرمانهمالأولىالسعوديةالدولةإلى

!ميادتهميواجهوسياسيدينيتحدبمثابةالشريفينالحرمين

المتغيراتتلكعلىوبماء.الإسلاميالعربىالعالمعلى

التحديمهمةإسنادالعثمانيةأسدولةاقررتوالمستجدات

مصرفيأجهاواباشاعليمحمدإلىالدولةلتلكالعسكري

جهةمنالشامولايةوعجزجهة،منالعراقولايةفشلبعد

العثمانيةالدولةأنالواضحومن.تارفيمصر،انظر:.ثانية

خلالمنالأولىالسعوديةالدولةعلىالقضاءحاولت

خلالومن،الدولةلتلكالمجاورةالعربيةولاياتهاقوات

وأنخصوصاواقتصادها،الولاياتتلكطاقاتاستخدام

أمورهافيمشغولةجدكانقوقتذاكالعثمانيةالدولة

.أخرىجهةمنالخارجيةوأمورها،جهةمنالداخلية

تلكإسنادإلىبالعثمانيينأدتوأسبابدوافعوهناك

نإحيثباشا،عليمحمدوواليهامصرولايةإلىالمهمة

وهي،المنطقةفىالعثمانيةالعربيةالولاياتأكبرمصرولاية

إلىبالإضافة،كبيرةوماليةواقتصاديةبشريةناتإم!طذات

مناطقمعوالإداريةالسياسيةوتجارلهاالحربيةخبراتها

تلكتكنولممنها.الغربىالجانبخصوصاالعربيةالجزيرة

تاريخيةحقبةأو،محدودةزمنيةفترةوليدةالتجارب

تاريخيةفتراتعلىممتدةتاريخيةتجاربهيوإنما،معينة

نبضجسبمثابةالتكليفهذاويعد.ومتعاقبةمتشاب!صة

حتىويجتازهيدخلهأنلابدوامتحانباشا،عليلمحمد

زعامته.ع!ىيحافظ

فيكانباشاعليمحمدإلىوجهرسميت!ظيفوأوأ!

أهـ،222عاموذلك،الرابعمصطفىالسلطانعهد

المحفوظةالعثمانيةالوثائقمعلوماتإلىاستناداام،708

فىعليمحمداعتذروقد.بالقاهرةالقوميةالوثائقبدار

الصعبةوالظروفالاقتصاديةبالمشكلاتمتعللاالأمرلادئ

علىالسيطرةمنالم!اليكتمكننتيجةولاسهدهاتمرالتي

النيل،نهرفيالفيضانلانخفاضونتيجةمصر،صعيد

الدولأطماعتجاهمخاوفمنأبداهماإلىبالإضافة

عليمحمداضطركلههذامعولكن.ولايتهفيالأوروبية

.السلطانلمطالبوالإذعانال!وامرقبولإلىباشا

الأولىالسعوديةالدولةضدالعسكريةالحملات

منالسفرطوسونحملةبدأت.طوسونأحمدحملة

تتألفوكانتأم،181هـ،أ226رجب91فيالقاهرة

والمدفعيةالمشاةمنآلافخمسةمنهم،جندي8).00من

بطريقسافرواالفرسانمنآلافثلاثةومنهمبحرا.سافروا

الحجاز.إقليمموانئأحدينبعإلىومنهاالعقبةعبرالبر

العثمانيةالسلطاتوكذلكلاشعاعليمحمدحاول

للدولةاللدودالعدوغالبالشريفاستمالةإسطنبولفي

إليهأرسلتأضىاالرسائلطريقعن،الأولىالسعودية

تجدولم.جدةمدينةفيالتجارةفيالعاملينالتجارلوساطة

جماعاتأمورهاتديركانتالتييخبعفيمقاومةالحملة

قائدطوسونأحمدوركز.للدرعيةالمؤيدةجهينةقبيلةمن

شيوخوالخلكللىوالهداياالأموالإغداقعلىالحملة

ولهاالحجازيةالموانئتقطنالتيالجماعاتورؤساءالقبائل

إلىإبلهاتأجيرولتقبل،لقواته!مندالتكونفيهانفوذ

المناطقمنوالعتادالمؤنحملأجلمنالعثمانيةالقوات

العربية.الجزيرةبلادداخلإلىالساحلية
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الأراضىإلىالعثمانيةالقواتاستدراجالسعوديونقرر

إلىولجأواقواتها.وتشتيتإضعافهاأجلمنالنجدية

وبهذا.الهجومعنعوضاوالدفاعالمقاومةأسلوب

علىالسيطرةفيعبدالعزيزبنسعودالإمامنجحالأسلوب

القصيم.ومنطقةالمنورةالمدينةبينالواصلالرئيسيالطريق

بقواتكبيرةهزيمةإنزالمنالسعوديةالقواتوتمكنت

القواتإنحيثالصفراء،واديوقعةفىطوسون

السعوديوالقائدسعودبنعبداللهالأميربقيادةالسعودية

المطلةالجبليةالقممفيتمركزتقدكانتمضيانبنسعود

أحمداضطرالهزيمةهذهوبعد.الواديأطرافعلى

عليمحمدوالدهمنوالمساعدةالعونطلبإلىطوسون

باشا.

عليمحمدأرسلالخازندار.نابرتبنأحمدحملة

الأولى،السعوديةالدولةضدجديدةعسكريةحملةباشا

دعمأجلمنالخازندارنابرتبنأحمدقيادةتحتكانت

هـ،ا227عامذلكوكان،طوسونأحمدحملةصمود

ميناءإلىالعسكريةالإمداداتتلكوصلتوقد.أم281

أخذوهناكبدر،إلىقيادتهنقلقدطوسونوكان،ينبع

واديصوبزحفوبعدها،المصريةالعثمانيةالقواتينظم

وحاصرتطوسونقواتتقدمتثم.واحتلهالصفراء

أجزائهبعضودمرتبالمدا!سورهاوضربتالمنورةالمدينة

المدينةفيالسعوديةالحاميةاضطرتعندها،بالمتفجرات

المدينةعلىطوسوناستيلاءسرعةوتعود.الاستسلامإلى

معداتهوحداثة،طوسونجيعشقوةأ-:أمسبابلعدة

البدويةالقبائلبعضتأييد2-.المنظموتدريبه،العسكرية

إلىالمنورةالمدينةفيالسعوديةالحاميةوتعرض،لطوسون

لقيتهالذيالتأييد3-.بجندهافتكالذيالكوليرامرض

الأشرافمنخصوصاالحجازيةالمدنفيطوسونحملة

النفسيمفعولهلهأمروهوالحجازفيالنفوذوأصحاب

المعركة.فيوالمعنوي

بعدالسعوديونمنهاانسحبفقدالمكرمةمكةأما

العثمانيةالقواتإلىمساعدبنغالبالشريفانضمام

دخلتوبعدها.العثمانيوناسترجعهاوبذلك،المصرية

الحجازمدنتكونوبذلك،الطائفمدينةالحملةقوات

مسيادةفيالممثلةالعث!انيةالسيادةإلىعادتقدجميعها

مصر.والي

وضعتقدكانتالسعوديةالقواتأنهناونلحظ

باشاعلىمحمدقواتضدعسكريةامشراتيجيةخطة

وتركيزتدريجيا،العسكريةمواقعهاإخلاءفىتمثلت

سعودالإمامو!.النجديةالأراضيفىالعسكريةقوأتها

المناطقحيثنجدإلىطوسونأحمدقواتاستدراجفى

ولم،طوسونقواتتماماتجهلهاالتىالشاسعةالصحراوية

بهذافإنهاذلكإلىبالإضافةفيها.الحربتجرب

مركزعنطوسونقواتأبعدتقدتكونالأسلوب

جهةمنالمركزيةقيادتهاوعن،جهةمنوالمؤنالعتاد

وتشتيتها.عليهاالانقضاضيمكنذلكوبعد.أخرى

خططتقدكانتالسعوديةالعسكريةالقيادةأنكما

المصريةالعثمانيةالقواتضدهجوميةخطةلتنفيذ

بهزحفجيشاسعودالإمامفقادنجد.صوبالزاحفة

يربطالذيالرئيسيالطريقعلىللسيطرةالحناكيةصوب

أسرفيالسعوديالجيمقونجح.بالقصميمالمنورةالمدينة

واليإلىوإرسالهاالمصريةالعثمانيةالقواتمنجماعات

الإمامجيشوقامشممر.جبلأميرحراسةتحتبغداد

القواتأيدواالذينالبدوضدتأديبيةحملاتبعدةسعود

إلىسعودبنفيصلبقيادةسعوديجيشوسار.العثمانية

المنطقة.فيالسعوديةللقيادةمركزاواتخذهاتربة

طولممونبقواتساحقةهزيمةإنزالالجيشهذاوامشطاع

الفرسانرئيسبكمصطفىقيادةتحتكانتالتي

مكةلشرافةالمرشحينالأشرافأحدراجحوالشريف

غالب.الشريفبعد

تربة،فىقواتهانهزامجراءمنطولممونموقفارتبك

ولأنه،الأولىالسعوديةللدولةالمنطقةقبائلمنعددوتأييد

سيطرأنبعدالحناكيةفيقواتهعنشميئايعلملاظل

والقصيم.المنورةالمدينةبينالواصلالطريقعلىالسعوديون

مرةوالمساعدةالعونطلبإلىطوسونالأمرهذافدفع

سفرهضرورةرأىالذيباشاعلىمحمدوالدهمنأخرى

لتغييراللازموإجراء،كثبعنالموقفلمراقبةالحجازإلى

صالثواته.فييكونكيالموقف

مدينةباشاعليمحمدوصلباشا.علىمحمدحملة

الخططيعدأخذوفيها.أم813أهـ،228عامجدة

وجعل.منهموالشيوخ،القبائلرجالالعربانلاستمالة

المؤننقلبوسائلواهتمللعتاد.رئيسامستودعاجدةمدينة

علىعسكريةحامياتوأقامالحجاز.إلىمصرمنوالعتاد

الطائفوجعل.الاستراتيجيةالمواقعوفىالرئيسيةالطرق

الشريفعلىالقبضوألقى.طوسونابنهقيادةمركز

هـ،أ282عاممصرإلىوأرسله،أموالهوصادر،غالب

الصعبةالظروفهذهظلوفي.بولائهلايثقلأنهأم813

.ام481هـ،ا922عامعبدالعزيزبنسعوداللإمامتوفي

إمامقيادةمضالأولىالسعوديةالدولةحرمتوبهذا

قوية.وشخصيةقدير،وإداري،مجربوعسكري،محنك

أبنائهأكبرالأولىالعسعوديةالدولةحكمفيخلفهوقد

شؤونإدارةفيودرايةخبرةأقلوهوسعود،بنعبدالله

.والدهمنالدولة
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بنطاميبقيادةالجنوبفيالسعوديةالقواتكانت

باشاعلىمحمدقواتعلىكبيرانصراحققتقدشعيب

فىفادحةحسائربهاوألحقت،علاسبخروشحصنفي

تستفدل!االأولىأ!سعوديةاأ!دولةأولكن.والمعداتالارواح

سعودبنعبداللهالإماملأنحتيراالانتصاراتهذهمن

خرجتااللتينوحربمطيرقبيلتيضدحربفيوقتهاكان

عليه.

القواتضدعنيفةوقعةفيبنفسهعليمحمدوشارك

وتم!ضت.وتربةالطائفبينالواقعةبسلفىالسعودية

علىساحقانتصارتحقيقمنالمصريةالعثمانيةالقوات

،ام581هـ،أ023عامالمكانهذافيالسعوديةالقوات

فيصلالأميرالوقعةتلكفيالسعوديةالقواتقائدوكان

تلكوبعدسعود.بنعبداللهالإمامأخاالكبيرسعودابن

تربةبلدةإلىالمصريةالعثمانيةالقواتتقدمتالوقعة

للقواتعامامركزاالبلدةتلكوأصبحتواحتلتها،

ميناءقبلهاومنأطائصامدينةمنبدلآالمصريةالعثمانية

الأحمر.البحرعلىينبع

البابمنباشاعليمحمدإلىالأوامرصدرت

قبائ!!ضدتأديبيةعسكريةحملاتبتوجيهتأمرهالعالي

عليمحمدفوجه.الأولىالسعوديةللدولةالمؤيدةعسير

مفتاحوهىبيشةاحتلت،الجنوبصوبقواتباشا

وهزمت.الشرقىالشمالجهةمنعسيربلادإلىالطريق

السعوديةللدولةالمؤيدةشعيببنطاميقواتكذلك

باشاعليمحمدقواتتقدمتذلكوبعد.الأولى

جنوبأصبحوهكذاواحتلتها.القنفذةبلدةصوب

والدوا!ةعليمحمدلسيادةمعظمهفيخاضععاالحجاز

أعثمانيةاللقواتالحربيالجهدهذاخضموفي.العثمانية

تمردأثرعلىمصرإلىباشاعليمحمدعادالمصرية

فيها.حدث

قدطوسونقواتكانتالشماليةالقتالميادينوفي

علىا!متولتأنبعدالرسبلدةإلىرحفهافيوصلت

هذهمنالرغموعلى.القصيممنطقةبلدانمنعدد

بلدانبعضعلىطوسونقواتحققتهاالتيالانتصارات

حينكبيراخطأارتكبأنهأدركطوصعونأنإلآ،القصيم

لايعرفونوجندهقوادهإنحيثالقصيممنطقةفيتوغل

تتقنهالذيبالقدرالصحراءحربولايتقنون،المنطقة

ودروبهاالبلدانتعرفوالتىعليهالمتدربةالسعوديةالقوات

لها.السكادتأييدإلىبالإضافةفيها،الماءوجودومناطق

سعودلنعبداللهالإماممعصلحايعقدأنطوسونف!صلذا

اعتلتقدصحتهوأنحصوصا،بوالدهذلكبعدويلحق

القتالعنوالبعدالراحةإلىبحاجةوأصبحومرض

محمدوالدهإلىأصةرسافىذلكضمنوقد،والحروب

عليمحمدفاستأذنمصر.إلىبالعودةلهيأذنكيعلي

إلىطوسونأحمدعادعندها،فوافقذلكفيالعالىالباب

.امأهـ،231815عامأغاهرةا

مفاوضاتفىدخلالقاهرةإلىطوسونيعودأنقبلر

السعوديةالقواتجمعالذيسعودلنعبداللهالإمامامع

التىالمصريةالعثمانيةالقواتلمحاربةالقصيمإلىبهاوتوجه

القصيم.منطقةبلدانمنوغيرهماواشسالخبراءاحتلت

صلحاليسوهو،مؤقتصلحإلىالطرفانتوص!!وقد

أهممن،الرسبصلحعرف،مؤقتةهدنةماهوبقدر

شروطه:

الإماماستقلال2-.الطرفينبينالحربتقفأنأ-

القواتتنسحبأنبعدنجدبحكمسعودبنأطهعبدا

السيادةتحتالحجازيبقىأن3-منها.المصريةالعثمانية

مصر.واليباشاعليمحمدسيادةفيممثلةالعثمانية

وبينبينهاوفيمانجدبلادفيالتنقلسلامةاحترام4-

الولاياتمنوغيرهامصهحروولايةالشاموولايةالحجاز

منوقوافلهمالحجاجسبيلاعتراضعدم5-.العتمالية

الجالبين.

منطوسونقواتانسحبتالصلحهذاوبمقتضى

أنإلأام،81ءأهـ،023عامشمعبانشهرفينجدبلدان

يعدظلالطرفينكلالأنطويلاتدملمهذهالسلمفترة

الآخر.الطرفمحاربةأجلمنالعدة

العدةيعدباشاعليمحمدأخذباشا.إبراهيمحملة

ابنهحملةمنوتنظيماقوةأكثركبيرةحملةلإرسال

الأولىالسعوديةالدولةعلىالقضاءبمهمةلتقوم،طوسون

القواتضدحروبهافيعليمحمدقواتوأنحصوصا

نجدفيالسعوديةالقواتحصرتقد!طنت،السعودية

حرصفقد.برمتهالحجازإقليمعلىتماماسيطرتأنبعد

بكلمزودةالجديدةحملتهتكونأنباشاعليمحمد

الإيطاليينالأطباءمنجماعةفأعدالجنديمتطلبات

منبعددالحملةوزودالعسكر.علىالصحيللإشراف

فيسيرمعسيورأسهمعلىالأجانبالعسكريينالخبراء

وهوباشا،لإبراهيمحربأركانبمثابةكانالذيالفرنسى

نابليونجيشفيخدمواالذينالفرنسيينالضباطبينمن

.برتبونا

صوبعددهاجميعاستكملتأنبعدالحملةسارت

قواتأخذتينبعميناءوفي.أم681أهـ،231عامينبع

بذلكتخيفكيعسكريةبمناوراتتقوملاشماإبراهيم

وواليهمالعثمانيينسلطةعلىتتمردظلتالتيالقبائل

المصريةالعثمانيةالقواتأنوالواقع.باشاعليمحمد

وتنظيموعتادوأسلحةبقوةالعربيةالجزيرةدخلتالجديدة

قبل.منالمنطقةتعهدهلم
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،المنورةالمدينةإلىينبعمنبقواتهباشاإبراهيمتوجه

الأخطاءكلمتلافياالجديدةالعسكريةخطتهوضعوهناك

المصريةالعثمانيةالحملاتفيهاوقعتالتيوالسلبيات

إلىبقواتهوتوجه.طوسونأحمدحملةخصوصا،السابقة

.ام816أهـ،231عامأواخرفىفوصلهاالحناكية

المواليةالعربيةالقبائلعلىتغيرإبراهيمقواتبدأتوهناك

يعدوقتذاكعبداللهالإماموكان.الأولىالسعوديةللدولة

عثمانيةكتيبةمعوالتقىباشا،إبراهيمقواتلملاقاةقواته

ماوية،فيأزنعلىالضابطقيادةتحتكانتمصرية

الحربيمستقبلهاعلىأثرمماالسعوديةالقواتفيهاانهزمت

.أخرىجهةمنوقواتهباشاإبراهيمنجموصعود،جهةمن

تركهاثمالخبراءإلىسعودبنعبداللهالإمامسار

فزحفإبراهيمأمافيها.عسكرحيثعنيزةإلىوتوجه

شعبان25فيإليهافوصل،الرسبلدةصوببقواته

أهلهاواستبسلطويلا،وحاصرها،م7181هـ،أ322

الإماممنطلبواالحصارأجهدهمأنوبعدعنها،الدفاعفى

يأذنأنأوالمصريةالعثمانيةالقواتمنازلةسعودبنعبدالله

بنعبداللهيأتلمولماباشا.إبراهيممنالصلحبطلبلهم

أهلعنالحصارورفعإبراهيمقواتلمحاربةعنيزةمنسعود

بالصبح،البلدةفيالسعوديةوالحاميةالأهالىقبلالرس

إلىالرسمنذلكأثرعلىالسعوديةالحاميةوخرجت

.عنيزة

لهفسلمتالخبراءإلىباشاإبراهيمقواتزحفت

توجهثم.بريدةإلىعنيزةعبداللهالإماموغادر.البلدة

سلمتعنهاأهلهادفاعوبعدعنيزةإلىبقواتهباشاإبراهيم

مؤنمنمالديهانفادبعدالسعوديةوحاميتهاالمدينة

المقاومةجدوىبعدمعبداللهالإمامأحسولما.وذخيرة

تحصينهاعلىللعملالدرعيةإلىوتوجهبريدةمنرحل

وبسالة.قوةمنأوتيمابكلعنهاوالدفاعوتقوشها

.الأخرىنجدبلدانعلىزحفهباشاإبراهيمواصل

أقاليمفيالبلدانبعضأهاليقبلمنمقاومةقواتهولقيت

وضرماء.شقراءأهاليلمقاومةبالنسبةالحالهوكمانجد

مقاومةوتعدتذكر.مقاومةدوناستسلمتبلدانوهناك

تصدتالتيالمقاومةأنواعوأشدأقوىمنالدرعيةمدينة

وقلاعهامحصنابلداالدرعيةفكانتباشا.إبرأهيملقوات

قواتضدوشديدةقويةظلتمقاومتهافإنولذا،قوية

لكلأقسامخمسةمنتتألفالدرعيةوكانتباشا.إبراهيم

وكان.والأبراجالحصونتتخللهاوأسوارهأبوابهمنهاقسم

كم.ا2حواليإلىيصلالمدينةمحيط

إبراهيمقواتضدمقاومتهمالدرعيةفيالأهالينظم

نأإلآ،جبهاتعدةعلىالقتاليةجهودهمووزعواباشا.

ذلكقورنماإذاعتادهاوكذلكقليلةكانتالدرعيةمدافع

باشاإبراهيمقدرهاأموروهي،وعتادهباشاإبراهيمبمدافع

علىركزلذا.السعوديةالجبهةفيالضعفنقاطبينمن

متتالية.أيامعشرةبمدافعهالدرعيةفضرب.مدافعهنشاط

دون،المدينةصمودإضعافيحاولباشاإبراهيموظل

الأمروزاديذكر.تقدمأيباشاإبراهيميحرزولم،جدوى

النيراناشتعلتعندماباشاإبراهيملموقفبالنسبةسوءا

هذامنالاستفادةاسمعوديونوحاول.ذخيرتهبمستودع

إمداداتوصولبعدخصوصا،جدوىدونولكنالموقف

مدةكذلكالوضعوظلباشا.إبراهيمقواتإلىجديدة

قواتبينسجالوالحربصامدةوالمقاومةأشهرخمسة

بكلمدينتهمعنيدافعونالسعوديونوظل.الطرفين

قلةإلىأدىالحصارمدةطوللكنوعناد،وشجاعةصمود

.الإمداداتفيوانقطاعالعتاد،فىونقص،المدينةفىالمؤن

السعودية،الجبهةقادةأحد،العتيبيغصابالقائدأنكما

مماباشا،إبراهيمإلىوانضم،الجماعةعنخرجقدكان

منكبيراءوقعةوتعدوصمودها.السعوديةالجبهةأضعف

عدداضطرالواقعةتلكبعدإذ،الدرعيةمعاركوقائعأشهر

وبعد.والاستسلامالبيضاءالرايةرفعإلىالأهاليمنكبير

القتالجبهاتعلىمركزاهجوماباشاإبراهيمشنذلك

عبداللهالإمامجبهةخاصة،صامدةمازالتالتىاسمعودية

نأباشاإبراهيما!ستطاعالمكثفالهجوموبهذاسعود.ابن

عبداللهالإماممعهاضطرمماتمامااسمعوديةالجبهةيضعف

علىواتفقاباشا،إبراهيممنالصلحطلبإلىسعودابن

01الموافقهـ،ا233عامالقعدةذيمن9فىشروطه

:الشروطهذهأهمومن،أم818سبتمبر

يتعهدأن2-باشا.لإبراهيمالدرعيةتسلبمأنأ-

الضررلايوقعوأن،المدينةعلىيبقيبانباشماإبراهيم

القاهرةإلىبالسفرعبداللهالإماميتعهدأن3-بسكانها.

وذلك،إسطخبولفيالعثمانيالسلطانإلىيرسلثمومن

نفسه.السلطانبرغبةعملا

باشا،إبراهيمإلىنفسهعبداللهالإمامسلموبالفعل

شهرمن17فىمشددةحراسةتحتالقاهرةإلىفأرسله

نأإلىهناالإشارةوتجدر.أم881هـ،أ233عاممحرم

بمدافعه،وهدمها،الدرعيةمنالناسأخرجباشاإبراهيم

عليمحمدلأمرتنفيذانخيلهاوقطعحصونها،كلودمر

ذلك.فعلعليهتمليسلطانيةأوامرجاءتهالذيباشا

القواتضدطويلأجهاداالدرعيةأهاليجاهد

الجوعويلاتذلكجراءمنوتحملوا،المصريةالعثمانية

سعودآلأمراءتحملوقد.والمعاناةالنفسىوالقلقوالعطش

المقاومةمسؤوليةتحملفىالكبيرالعبءالشيخوأل

أسبابنجملأنويمكن.نتائجمنعليهاومايترتبوقيادتها

الاتي:فيسعودبنعبداللهالإمامفشل
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العدةحيثمن،المتحاربينالجيشينتكافؤعدمأ-

والمنظمة.المدربةالحربيةوالقيادةوالتخطيطوالعدد

والاقتصهماديةالماليةالمواردوقلةالماديةالإمكاناتضعف2-

بالمقابلنجدبينما،الحربوقتالأولىالسعوديةللدولة

لايةرمنليسالمصريةالعثمانيةللقواتومعنوياماديادعما

ولاياتهاوبعضأصثمانيةاالدولةمنوإنما،فحمسبمصر

الإمامأتباعصفوففىتخلخلحدوث3-.العربية

عقابمنالخوفمبعثهاكانربماسعودابنعبدالله

إلىالباديةقبائلبعضانضمام4-.وظلمهباشاإبراهيم

منالخوفبسببإماالمصريةالعثمانيةالقواتجانب

وأ،الأولىالسعوديةالدولةمنموقفهابسببأوالعقاب

اشتىالأمواللكثرةأو،ومتأصلةقديمةخلافاتلأسباب

وتقفتؤيدهالتىالقبائلشيونجعلىعلىمحمدأغدقها

العتادلنقلإياهاتؤجرهأوجمالهاوتعيره،الميدانفىمعه

المضادةالمنظمةوالدعايةالنفعسيالضغط5-عواملوالمؤن

وغيرهمعلىومحمدالعثمانيينقبلمنالسعوديللجانب

العقا!تطيقفىأصشدةاعننجمالذيالخوفخصوصا

المصريةالعثمانيةالعسكريةالحملاتفيالمسؤولينقبلمن

الظلمأنواعأشدبلدانهفيومارستنجد،إلىجاءتالتي

.والعقابوالشدة

أهمها:منلتائجعدةالدرعيةسقوطعلىترتبوقد

الدوأسةلسقوطنجدفيالسياسيةالفوضىعمتأ-

النجدية.البلاداقتصادضعفازداد2-.الأولىالسعودية

علىضغطهوازدادباشا،عليمحمدنفوذأزداد3-

ضدقواتهحققتهااختيانتصاراتهبسببالعثمانيالسلطان

نفوذهادعائمتركزبريطانياأخذت4-.السعوديةالقوات

قوةظهوربعدخصوصاالخليجساحلفىالاستعماري

الجزيرةعلىمميادتهنشرإلىوتطلعهالمنطقةفيعلىمحمد

المستقلةمميادتهظ!!فيأوالعثمانيةالسيادةظلفيالعربية

حديدةسعوديةمقاومةظهرت5-بعد.فيماالعثمانيينعن

علىمحمدسيادةفيالممثلالعثمانىالحكمضدنجدفي

تأسدظهر6-.الثانيةالسعوديةالدولةقياممحاولةباشا،

إعادةعلىصعاعدهاالسعوديةللأسرةنجدفيمحليوطني

البلادفيتأصل7-جديد.منالسعوديةالدولةبناء

أمورمنبذلكومايلحهت،الأجنبيالحكمكرهمبدأالنجدية

التيالمناطقفيالمحليةالسياسيةالقوىظهور8-.بهتلتصق

سعقوطها.قبلالأولىالسعوديةالدولةمنهاتكونت

والإدارةالحكمنظام

الأولىالسعوديةالدولةفي

الأولىالسعوديةالدولةقامت.السياسىالنظام

التوحيدنصرةوعلى،الإلمملاميةتصحئالعقيدةعلى

العلياالمناصبعلىالسياسيالنظاماشتمل.والحق

التالية:

السعوديةالدولةفىالسياسيالنظامقمةفييأتيالإمام

السلطاتوصاحب،للدولةالأعلىالرئيصرفهو،الأولى

الأولىالسعوديةالدولةفيمنصبأعلىوهوفيها.الفعلية

علىالعامالمشرفهوالسعوديوالإمامشؤونها.إدارةبيده

السعوديةللقواتالعامالقائدفهو،الدولةشؤونجميع

.العامالنفيروجمع،الحربوإعلانالمعاهداتإبراموبيده

أعقدعندهوتحل،الأمنشؤونعلىالأولالمشرفوهو

كلها،الماليةالشؤونعلىويشرف.والخلافاتالمسائل

منوغيرهالمالبيتعنوالمسؤولالأولالمتصرفوهو

الإماممركزيقويومما.والسيادةالسلطةفيالمهمةالأمور

الشرعمبادئعلىحكمهفيالإماماعتمادويدعمه

فىوهو،البتةمخالفتهعلىالفردلايجرؤالذيالإسلامى

العملفىكاملةصلاحياتالإماميعطينفسهالوقت

الإسلاميةالشريعةحكاممبنمتمشياذلكماداموالإشراف

لتعاليمها.ومطقا

بعدالحكمفيالإماميخلفمنمنصبهوالعهدولي

هـ،ا202عامأحبارفيالعهدولايةذكروردقدو.وفاته

،غناملابنوالأفهامالأفكارروفحةكتابفىأم787

"أمر:فيقولبشر،لابنالمجدعنوانكتابفىوكذلك

يبايعواأنوغيرهمنجدبلدانأهل-المهرحمهمحمدالشيخ

بعدالعهدولييكونوأن-اللهرحمه-عبدالعزيزبنلحمعود

".جميعهمفبايعهعبدالعزيز،بأمروذلكأبيه

عنينوبأنهووأجباتهالعهدوليسلطاتأهمومن

الغزوحالةفيغيابهأثناءالدولةبمهماتالقيامفيالإمام

وكثيرا.ذلكتستدعيأخرىحالةأيأوالمرضأو

والإداريةالحربيةالأمورمهماتيباشرالعهدوليماكان

لتحملوإعدادهتدريبهأجلمنوذلكأبيهعهدأثناء

الناسعلىيتعرفولكيالمحستقبل،فيليةالمسؤو

ومشكلاتهم.

فيالأقاليمعلىأمراءي!نال!مامكان.الأقالدمأمراء

الحاجةلسدوذلك،الإقليمأميرلقبعليهميطلقدولته

السعوديةالدولةتوسعتأنبعدالمناطقفيالإدارية

منلأنهوحساسمهممنصبالأميرومنصب،الأولى

الإقليم،فيالإمامممثلوهو،الدولةفىالقياديةالمراكز

قيادةعنوالمسؤول،وماليتهإدارتهعلىالأولوالمشرف

راعىوقد.العامالنفيرإعلانعندالإقليمفيوتجميعهالغزو

ممنالغالبفىيكونواأنالأمراءأوالحكامتعيينعندالإمام

السلفيةالدعوةتعالي!والتزموأ،للدولةبولائهماتصفوا

أمراءبنالابنأغلبفيالإماموكان.الإصلاحية

فىقوينفوذلهمالذينالمحليينالرؤساءمنالمناطق
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كثيرأتوافرأمروهو،الأهالىعندالمحبوبنومنمناطقهم

المناطق.أمراءتعيينفي

مبدأالأولىالسعوديةالدولةطبقت.الدولةفيالشورى

الدولةأئمةعليهجرىأمروهو،الحكمفيالشورى

وأصحابالعلماءيستشيرالإمامفكان.الاولىالسعودية

الشورىوتنقسم.وغيرهمالقبائلوشيوخالبلاد،فىالرأي

عامة.وأخرى،خاصةشمورى:قسمينإلى

للدولةيكنلمالوا!إنهمن.الحربيالنظام

وإنما،الحديثبالمعنىمنظمسعوديجيشالأولىالسعودية

بذلكالإماميأمرعندمالواؤهينعقدجهادجيع!لهاكان

تتمالجهادجيع!تعبئةوكانت.العامالنفيرويعلن

للغزو،يدعونالبواديإلىرجالأالإماميرسلا-:كالاتي

أوامرهالإماميرسل2-.الإماميعينهمكانفىويجتمعون

بجفكلزوهمليقومواالأقاليموحكامالمناطقأمراءإلى

يغادرالإمامكان3-.الإماميعينهمعلوممكانإلىوالتوجه

تجفمكانإلىمتوجهاالإثنينيومأوالخميسيومالدرعية

ورحائلهوزادهطعامهمعهيحضرغزوكلكان4-الغزو.

.العمانياتوالنجائبالجيادمنوخيوله

الجميعويبدأالفجر،صلاةبعديبدأعادةالقتالوكان

وحربوالفرالكريجيدونالمقاتلونوكانبالتكبير.قتالهم

يجيدونوهم.أهوالهوتحملالصحراءوقتالالسيوف

وكانوا.وأسلحتهوطرقهأسلوبهفىالتقليديالقتال

كونهاعنأسلحتهمولاتزيد.قويدينيبدافعيحاربون

بالفتيلتضربالتىالبنادقمثلتقليديةبدائيةأسلحة

بعضوأحيانا،والرماحوالسهاموالخناجروالسيوف

المدافع.

أخذبعدالغنائمالجهادجيم!علىيوزعالإماموكان

سهمين،الفارسحصةفكانت.الماللبيتمنهاالخمس

إذاإلآالعامالنفيرعقدولاينحلواحدا.سهماوالراجل

سعوديةحامياتتوجدوكانت.بذلكأمراالإمامأصدر

والنظامالأمنحفظوظيفتها،الثابتالجندعدادفيتدخل

.عامكلتستبدلوكانت،الاقاليمفى

منالرغمعلىحربيةسفنالسعوديةللدولةتكنولم

تستعينالحاجةعندوكانت.الخليجعلىتطلكانتأنها

تعملوالتي،الخليجيالساحللأهالىالتابعةالغوصبسفن

واللؤلؤ.الأسماكصيدفيعادة

الدولةبمقدورأصبحفإنهالجهاديةنظامعلىوبناء

القادرينالرجالمنكبيرةأعداداتجمعأنالأولىالسعودية

رقعةاتساعبقدريقلأوالعددهذاويزدادالغزو.على

انحسارها.أوالدولة

الدولةفيالقضائىالنظاميقوم.القفائيالنظام

النبوية،والسنة،الكريمالقرانأحكامعلىالأولىالسعودية

الأربعةالمذاهبفقهاءمنالصالحاسملفواجتهاد

منالقاضيمنصبفإنهناومن،منهمالحنابلةخصوصا

فيويشترط.الأولىالسعوديةالدولةفيالمهمةالمناصب

الإسلاميالشرععلماءمنيكونأنالقفماءشولىمن

كي،الشرعيةالعلومفيطويلةودرايةعلملهمالذين

والشكاويوالخلافاتالمنازعاتفييستطئالفصعل

بالنزاهةيتصفأنوعليه.عليهتعرضالتيوالقضايا

وأ،ووضيعرفيعبينلديهفرقفلاالمتخاصمينبينوالعدل

وفقير.غني

فيالشرعأحكامتنفذالأولىالسعوديةالدولةكانت

بالمذهبيأخذونالقضاةوكان.والخالفاتالجرائمعقوبة

مذهبخالفوإنحتىالصوابإلىأقربيرونهالذي

حنبل.بنأحمدالإمام

وعدمدقةبكلالإسلاميالشرعأحكامتطبيقوبفضل

بأنعامشعورالناسوعمالبلاد،ربوعالأمنساد،تساهل

الجرائمنسبةقلتهناومن،فيهلاتهاونأمرالحدودتنفيذ

.والخالفات

مالبيتالأولىالسعوديةللدولةكان.الماليالنظام

المواردحيثمن،الماليةالشؤونإدارةعلىيشرف

.لصرفوا

مثلالزكاةأصنافكافةمنوتأتي.المالببموارد

وزكاة،نصفهأوالعشرومقدارهاوالثمارالزروعزكاة

عروضوزكاةربالعشر،وهيوفضةذهبمنالنقدين

منالماشيةزكاةإلىبالإضافةالعشر،ربعومقدارهاالتجارة

الزكطة.ان!:.والإبلوالأغنامالبقر

منفيهيدخلماكانالأخرىالمالبيتمواردومن

لوارداتبالنسبةجيدةنسبةتشكلوهيالغنائمخمس

خمصرنسبةأنإذ،الأولىالسعوديةالدولةفيالمالبيت

مواردحيثمنالزكاةبعدالثانيةالدرجةفيتأتيالغنائم

يزدادالغنائمخمسحجمأنالواضحومن.المالبيت

الظروفعلىبناءقلتهاأوالغزواتلزيادةتبعاويقل

فيالغزواتأنهنابالذكروجدير.وألاجتماعيةالسياسية

جدأ.كثيرةكانتالسعوديةالدولةعهد

بنمحمدسيرةفيالشهابلمعكتابأوردوقد

فوص!،ارىةمنالمالبيتوارداتمجملعبدالوهاب

أيضابوركهارتوقدرها.ريالمليونيمنأكثرإلى

.ريالمليونيبحوالي

الأولىالسعوديةالدولةكانت.المالبيتمصاريف

الايةشملتهمومنوالمساكينللفقراءالزكاةمواردمنتدفع

عليهاوالعاملينوالمساكينللفقراءالصدقات)إنما:القرآنية

وابناللهسبيلوفيوالغارمينالرقابوفيقلوبهموالمؤلفة

.6،:التوبة!حكيمعليمواللهاللهمنفريضةالسبيل
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مالم!مبايختخصصالأولىالسعوديةالدولةوكانت

حلقاتعلىتصرفوأخرى،اللهبيوتلبناءالمالبيت

وطلابالعلماءوعلىالمساجد،فىتعقدالتيالتعليم

منتدفعالدولةوكانت.والمؤذنينالمساجدوأئمة،العلم

الحامياتوحندالمناطقوأمراءالقضاةرواتبمالهابيت

إلىبالإضافة،الدولةأقاليمفيالمرأبطهةالسعودية

وقتالجيح!يقودونالذين،القواتأمراءمخصصات

الدولةبشؤونالخاصالإداريالعملفيويشاركونالقتال

وأعمالها.

الضيافة،لمصروفاتالمالمنمبالغالدولةخصصت

تحلالتىوالكوارثالنكباتحراءمنالمتضررينولمساعدة

المالمنمبالغخصصتكماأهلها.علىوتؤثربالبلدان

لسدوارداتهالاتكفىالتىالأقاليمبعضحاجاتلمسد

الخصصةالماليةالمبالغإلىبالإضافة،الماليةحاجتها

وغيرها.والاجتماعيةالخيريةللمشروعات

نظاماوقتذاكالتعليمنظامكان.التعليمىالنظام

وكان.الكتاتيبأوالمساجدفىيقوممتوارثا،قديماتقليديا

الدرجةفيدينياتعليماوأسلوبهمناهجهغالبفيالتعليم

.الحسابمبادئوبعضالعربيةاللغةإلىبالإضافة،الأولى

ودرسوالاطلاعالمذاكرةعلىالدينيةالدراسةوركزت

ابنوتفسير،الطبريوتفسير،الصالحينرياضكتاب

الشيخومؤلفات،تي!يةابنالإسلامشيخومؤلفاتكثير،

محمدالإماموكان.عبدالوهاببنمحمدالمصيحالمجدد

وهمالأساتذةهموتلاميذهوأبناؤهعبدالوهابابن

يمنحونالعلماءالأساتذةوكانالتعليمعلىالمشرفون

الشيخيقتنععندماإجازةتسمىتقليديةعلميةشهادات

وكانت.منهطلبهاالتيالدروسأتقنطالبهبأنالأستاذ

المكافآتوتمنح،التعليمتكفلالأولىالسعوديةالدولة

متاحاالتعليموكانللعلماء.رواتبوتصرف،للطلاب

الشرعيةبالعلوموالتزودوالتعلمالعلمفيرغبةلهمنلكل

العربية.اللغةوعلوموالحديثالقرآنوعلوم

منالكثيرعمل.للسكانالاقتصاديةالأنشطة

مثلالواحاتفيعادةتكثرالتيالزراعةفيالسكان

والوشم،،والخرج،والأفلاجوالدواسر،الأحساء،:مناطق

منوغيرهاالجنوبومناطقشمروجبلوالقصيموسدير

وكانت.الأطرافالمتراميةالأولىالسعوديةالدولةمناطق

المناطقتلكفيالزراعةفىيعملونالذينالسكاننسبة

والسمسموالذرةوالشعيرالحنطةيزرعونوهم.عاليةنسبة

والنخيل.الفواكهوأشجاربأنواعهاوالخضراواتوالأرز

المحراثويستخدمونبدائيةطرقعندهمالزراعةوطردتى

الريوطرق.وغيرهماالبقرأوالإبلتجرهالذيالخشبي

أيضا.بدائيةطرقعندهم

المحليةالتجارةفىيعملالسكانمنقطاعهناكوكان

والشراءالبيععلىتعتمدفهيالمحليةالتجارةأما.والخارجية

التجاريةوالمحلاتالدكاكينفىذلكيتمثل،الداخلي

فيتوافرتوقد.والبلدانالمدنكلفىتنتشرالتيوالأسواق

التجارةعنأما.للسكانالضروريةالحاجياتمعظمالأسواق

والوشمالعارضومدنالأحساءسكانفكانبمالحارجية

العمليمارسونوالدواسر،والأفلاجوشمروالقصيموسدير

.التجارةأجلمنالخارجبلاديجوبون،الخارجيةالتجارةفى

فصدرواوكيرها،ومإلهندالمجاورةالعربيةالبلادمعفتاجروأ

مثل:الضروريةوالمصنوعاتالبضائعوجلبوا،العربيةالخيول

والكركموالفلفلوالقرنفلوالسكروالهيلوالبنالملاب!،

وكان.بحريةوأخرىبريةتجاريةطرقوهناكوغيرها.

والبحرينوصنعاءوجدةالبصرةفيوكلاءالكبارللتجار

وغيرها.ودلهي،ودمشقوالكويت

الحرفالسكانبعضمارسفقدالحرفعنأما

الفخاروصناعةوالنجارةوالحدادةالصياغةمثلاليدوية

إلىمنهاالمحليالسوقحاجةلسدالمحليةالحرفمنوغيرها

والحصروالأدواتوالوبرالصوفمنلمنسوجاتاحانب

فيفيعملالباديةقطاعأما.النخيلسعصمنالمصنوعة

التابعةالديارفىاوديرتهفيكلالمراعيريحوبالرعي

فيالقبليالسكانيالقطاعهذاوظل،المتحالفةللقبائل

عنوبحثاوالماء،للشمبطلباوالترحالالتنقلمنحالة

يشترونبدورهموهم،منتجاتهتشتريالتىالبلاد

لأنالبداوةنجدمجتمععلىويغلبمنها.مايحتاجونه

البدونسبةقدرتإذالبدو،منكانواوقتذاكسكانهغالبية

ففيهاالدولةمنالأخرىالمناطقأما.أ:2بنسبةالحضرإلى

بالزرأعةويعملونمستقرونسكانهامعظملأنأكثر؟حضر

واللؤلؤالأسماكصيدمثلأخرىمهنأوالحرفأو

غنيةالمناطقهذهمثلتكونأنلايمنعوهذا،والتجارة

نسبةمنأقلتظلهؤلاءنسبةلكنالبدو،بالسكان

المناطق.تلكفيالحضرالسكان

الخارجيةالعلاقات

الأولىالسعوديةللدولة

منواسعةأجزاءعلىالأولىالسعوديةالدولةسيطرت

نهايةمنبكاملها،نجدبلادشملت،العربيةالجزيرةأراضي

الخالىالربعحدودنهايةإلىالشمالفىشمرجبلحدود

إلىأحياناوصلت!اراتهاطلابأنحتىالجنوبفي

اليوممايعرفضمتكما.حضرموتبلادمشارف

مدينةوشسملتالأحساء،منطقةأوالشرقيةبالمنطقة

ومنطقتها.والهفوفونواحيها،والدمامونواحيها،القطيف

واسعةمناطقإليهاوانضمتقطر.بلادكلشملتكما
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وأتهامةوعسيرالسراةعسيرمنطقةمثلالجنوبفي

امتدنفوذهاأنحتى،اسمليمانيالخلافبمنطقةمايعرف

البحرعلىالمطلةالساحليةاليمنيةالبلدانمنعددإلى

واحاتالخلئإلىمنطقةفينفوذهاوامتدالأحمر.

متوغلةمناطقوإلى،المتصالحالساحلومشيخات،البريمي

فترةالحجازمنطقةودخلت.وعمانمسقطسلطةفي

وامتد.البحرينوكذلك،الأولىالسعوديةالدولةفيمعينة

الجزيرةمنالشماليةالأجزاءإلىالسعوديةالدولةنفوذ

،العراقجنوبمناطقوصلتغزواتهاأنحتىالعربية

وقد،دمشقلولايةالتابعةالجنوبيةالمناطقبعضوكذلك

دلالةالأولىالسعوديةللدولةزكاةالمنطقةقبائلدفعت

فإنعليهوبناء.الدولةلتلكالسياسيةالتبعيةمننوععلى

منطقةضمتوحدودهاالأولىالسعوديةالدليلةامتداد

أراضىمعظمشملت،العربيةالجزيرةأرضمنجداشماسعة

نأالأولىاسمعوديةالدولةواستطاعت،العربيةالجزيرة

المناطق،تلكفيالعثمانيةالإدارةعنمستقلةدولةتكون

عبدالوهاببنالشئمحمددعوةمبادئفيهامطبقة

الإصلاحية.السلفية

الدولةبينالاتصالاتمننوعقياممنلابدوكان

القويالنفوذذاتالكبرىالعالميةوالدولالأولىالسعودية

الكبيرةالصلةذاتفارسدولةومع،الخليجمنطقةفى

السياسيةالعلاقةأدتوقد.الخليجيةالسياسيةبالوحدات

فيالسياسيةوالوحداتالأولىالسعوديةالدولةبينالقائمة

وأالعلاقاتمننوعحدوثفيبارزادوراالخليج

الدولية،والقوىالاولىالسعوديةالدولةبينالاتصالات

كانتالخليجيةالسياسيةالوحداتمنعدداوأنخصوصا

فىوكانت،الأولىالسعوديةالدولةمعتقليديعداءعلى

فيالنفوذذاتالكبرىبالدولعليهاتستعيننفسهالوقت

الأوروبيةالدولمقدمةفيبريطانيادولةوكانت.الخليج

الوحداتمنعددعلىالكبيروالتأثيرالواسعالنفوذذات

وعمانمسقطسلطنةاستعانتفقد.الخليجيةالسيالم!ية

.السعوديالغزوضدفرنسابدولةوأحيانابريطانيا،بدولة

العونتطلبالع!انيةالسلطنةكانقأخرىمناسباتوفى

نفسهاوالحال،الأولىالسعوديةالدولةضدفارسدولةمن

العجمدولةمنالعونتطلبكانتالتيللبحرينبالنسبة

أيضا.بريطانياومن

رأسهاوعلىأوروبادولبنالقائمالصراعأثروقد

حدوثفيفرنساإمبراطوربونابرتنابليونوبينبريطانيا

السعوديةبالدولةوالفرنسيةالبريطانيةالاتصالاتمننوع

ترىكانت،والفرنسيةالبريطانية،الدولتينكلتالأنبمألاولى

التأثيرذاتالقويةالمحليةالسياسيةبالقوىالاتصالضرورة

قمةفىالأولىاسسعوديةالدولةوتأتي،الخليجحوادثفي

وقد.والفرنسىالبريطانىبالاهتمامالمعنيةالمحليةالدول

سلبياتمنلهوماالخليجمناطقفيالمذهبيالتشابكساهم

الأولىالسعوديةالدولةبينالقائمةالعلاقةمننوعإيجادفي

وأعلاقةقياممنلامندوحةفإنهعليهوبناء،فارسدولةوبين

وفرنساوبريطانياالأولىالسعوديةالدولةبيناتصالات

معاتضافرتالتيالعواملمنمجموعةبسببفارسودولة

العلاقة.لتلكأساسإيجادفىوتسببت

القائمةالعلاقةأنبهالمسلممنببريطانيا.الدولةعلاقة

حدإلىتصللموبريطانياالأولىالسعوديةالدولةبين

ذاتالعلاقاتتلك،الدولبينالخارجيةالعلاقاتمفهوم

مجردالعلاقةتلكظلتوإنما،الكاملالدبلوماسىالمفهوم

سياسيةوظروفمعينةمناسباتوفي،محدودةاتصالات

الأولىالسعوديةالدولةبينالقائمالتحالفمثل،خاصة

حكاممنكلمعتقليديعداءفيظلواالذينوالقواسم

الدولةالعداءهذاجرفقدوبريطانيا،،ومسقطعمانسلطنة

بريطانيابأنعلمامبريطانيا،خلافاتإلىالأولىالسعودية

لأنبمالسعوديينمعالعداءفيالتورطفىلاترغبكانت

دولةأقوىمعطويلصراعإلىلمسيجرهاالعداءهذامثل

فيللتدخليقودهاهذاولأن،العربيةالجزيرةفيمحلية

لاترىأمروهو،المحليةالسيامسيةللقوىالداخليةالشؤون

المنطقةفيالاستعماريةمصالحهالأنفيهالتورطبريطانيا

فيكثيراتخسرفهيوبالتاليالساحلمناطقعلىتتركز

العربية.الجزيرةمنالداخليةالمناطقفيتدخلهاحالة

مرونةأكثرموقفاتخاذبضرورةبريطانياقناعةزأدت

تعرضبعدخصوصا،الأولىالسعوديةالدولةتجاهولينا

والتأثيرللضغطالعراقوجنوبالكويتفيمصالحها

المناطقتلكإلىالسعوديةالحملاتوصولبعدالسعودي

وقتذاكبريطانيابأنعلما،الأولىالسعوديةالدولةعهدفي

الهندلشركةالتابعةالتجاريةمراكزهانقلتقدكانت

يعرضمماالكويتإلىالبصرةمنالبريطانيةالشرقية

للخطر.والبريديةالتجاريةمصالحها

الهندشركةفيالبريطانيونالمحليونالمسؤولونتودد

قدروحاولواالسعود!ن،للمسؤولينالبريطانيةالشرقية

بريدطرقسلامةعلىللمحافظةمنهمالتقربالمستطاع

الدولةحدودمنالشرقيةالشماليةالمناطقفيالمارةالشركة

وزادلحدودها،متاخمةمناطقمنأوالأولىالسعودية

وبينبينهاالتقاربمنالنمطهذاعلىبريطانياإلحاح

معبريطانياخلافزادعندماالأولىالسعوديةالدولة

.البصرةولايةفىالعثمانيينالمسؤولين

الوكيلمساعدرينودبرئاسةبريطانيةبعثةجاءت

إلىالكويتفيالبريطانيةالشرقيةالهندلشركةالبريطاني

معمحادثاتلإجراءأم997هـ،أ412عامالدرعية
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بنعبدالعزيزالإمامرأسهموعلى،السعوديينالمسؤولين

الوديةالعلاقاتمننوعإيجادحولسعودبنمحمد

بعد،الأولىالسعوديةوالدولةبريطانيابينالمعاملةوحسن

حرستدخلعنتمخضالذيالطرفينبينالقائمالخلاف

درفىالكويتيةالقواتمعالكويتفيالبريطانيةالوكالة

الحلافهذاأدىوقد.الكويتضدسعوديهجوم

المار،البريطانيةالشرقيةالهندشركةبريدتعرضإلىبطيعته

للدولةالتابعةالقبائللاعتداءات،حلبإلىالبصرةمن

كانالذيوحدهالكويتحادثوليس.الأولىالسححودية

الأولى،االسعوديةوالدولةبريطانيابينالعلاقةصفويعكر

ساعدتحينمماثلةبريطانيةمواقفهناككانتإنما

موقفهمفيالبحرينوحكام،مسقطسلطنةحكامبريطانيا

العدائيموقفهاإلىبالإضافة،السعوديللجانبالمعادي

الأولى،السعوديةللدولةالمؤيدينالقواسمتحاهالصارم

الخلئ.فيالبريطانيةالاستعماريةالسيطرةضدوألمجاهدين

رينودالدرعيةفيالسعوديونالمسؤولوناستقبلوقد

رينودوأجرى.العربيةالضيافةبكرميليقحسناامشقبالأ

بنعبدالعزيزالسعوديالإماممعوموسعةمطولةمحادثات

سلامةتأمينمبدأعلىتركزت،حكومتهوأعضاءمحمد

الواضحةالقرائنومن.البريطانيةالشرقيةالهندشركةبريد

حرارةمنالرغمعلىيذكرنجاحاتحققلمرينودبعثةأن

الدرعية.فيالبريطانيةالبعثةرئيسبهقوبلالذيالاستقبال

الأجانبمواقفكثيرايتحسسونالسعوديونظلفقد

فىاستعماريةأطماعلهمالذينأولئكخصوصا،النصارى

بعثةمهمةبفشلكفيلاالسببهذافكان،الإسلاميالعالم

تجنبعلىالحرصكلحريصينالسعوديونوكانرينود.

النصرانيةالدولةبريطانياوبنبينهممفتوحةعلاقةإقامة

الدينيةالأمس!عليهمتفرضهأمروهو،الاستعمارية

الأولى.السعوديةالدولةعليهماقامتالتيوالاجتماعية

علىكانتبريطانياأنوصوابهالرأيهذاصدقيفسرومما

فظل،الدولتينبينالاتصالاتمجالفيالسباقةهيالدوام

حكومةمعالاتصالاتيبدأمنأولهمالبريطانيون

رسائلعدةالسعوديالإمامإلىوردتفقد.الدرعية

حدوثبمناسبةبوشهرفيالبريطانيالمعتمدمنرسمية

مسألةفيخصوصا،الدولتينبينالعلاقاتفيطارئةأمور

حكومةتجاهاللينالبريطانيالموقفاعتمدوقد،القواسم

تنفذبريطانياكانتأ-:هيأساسمرتكزاتعلىالدرعية

الدبلوماسيالأسلوبإلىذلكبعدتلجأثمأولآ،مخططها

المراد.نيلبعدالموقففيللتشددلادأعيإذ،الهادئ

دولةمعتتعامللأنهاتعاملهافيوأقعيةبريطانياكالت2-

فيالكبيرتأثيرهاولها،واسعةوحدودهاقويةمحلية

اللينموقفهاخلالمنتحاولبريطانياكانت3-.المنطقة

السعوديالتدخلمنتحدأنالأولىالسعوديةالدولةتجاه

تجعلأنبريطانياحاولت4-.الخليجفينفوذهامناطقفى

تقومأنمنتتمكنكيالمنطقةفيمحايدةدولةنفسها

الوحداتبينتنشأالتيالخلافاتفيالفاعلالوسيطبدور

علاقتهاتكونأنبريطانياحاولت5-.المنطقةفيالسياسية

الثالثالقرنمنالأولالرلغفيالأولىالسعوديةبالدولة

التاسئالقرنمنالأولىالعشرالسنوات،الهجريعشر

أنهامنالرغمعلى،وسلامودعلاقة،الميلاديعشر

،أخرىأحياناعلنيوبشكلأحياناالخفاءفى،كانت

السعوديةللدولةالمعاديةالخليجيةالمحليةالقوىتساعد

الأولى.

السعوديةالدولةتجاهالبريطانيالموقفأنالواضحومن

مبدأعلىالبتةيعتمدولامصالحها،مننابعاكانالأولى

الدولةمععلاقتهاتوجهبريطانياظلتبل،النيةحسن

السياسيةواحتياجاتهامصالحهامنظورخلالمنالسعودية

اتسمالسعوديةالدولةمنبريطانيافموقف.والدبلوماسية

منبحاللاترغبكانتبريطانيالأن،والكراهيةبالخبث

ولهاالخلئ!فيتجاورهاقويةمحليةدولةترىأنالأحوال

وقد.الخليجيةالمحليةالقوىمعوجواروأخوةصداقةعرى

الدرعيةممقوطبعدجليبشكلالبريطانيالموقفاتضح

الدرعيةإلىسادلرالإنجليزيالكابتنبريطانياارسلتحين

الدولةعلىالعسكريانتصارهعلىباشاإبراهي!ليهنئ

المسؤولونألصقهمماأيضاويتضح،الاولىالسعودية

السعوديةبالدولةجارحةوصفاتتهممنالبريطانيون

عنها.الرسميةوتقاريرهموثائقهمخلالمنالأولى

بالدولةفرنساعلاقةتكنلمبفرنسا.الدولةعلاقة

لوضوحبالنسبةالحالهوكماواضحةالأولىالسعودية

بدأتوقد.الأولىالسعوديةوالدولةبريطانيابينالعلاقة

بونابرتنابليونحملةبعدالظهورفيالعلاقةتلكملامح

فقد.البريطانىالفرنسىالصراعمنكجزءالشرقعلى

دويخطبأنفرنساإمبراطوربونابرتنابليونحاول

ضدفرنساموقفدعم!فيمنهميفيدكيالشرقحكام

الفرنسيةالمحاولةانومعبريطانيا.خصوصا،الأوروبيين

تطلعفاتحةتظلإنهاإلا،الجديةبعدموتميزتحديثةكانت

خصوصا،العربيةالجزيرةفيالمحليةالقوىتجاهفرنسي

فيللمنطقةالفرنسيالتطلعوزاد.الخليجيةالمحليةالقوى

فرنساوجهتهناومنأوروبا،فيالنابليونيةالحروبفترة

بلادفيكبيربنشاطللقيامجردانبرئاسةفرنسيةبعثة

الموصلةالبحريةبالطرقالصلةذاتالخليجومناطقفارس

الشرقفيالبريطانيةالمواصلاتخطوطلضربالهند،إلى

فيالبريطانيللاستعمارالمنافسالفرنسىالموقفمنكجزء

الفرنسيينبمقدورليصأنهنلحظأنبناوحري.الشرق
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محاولاتهموباءتبريطانيا،ضدشيئايفعلواأنوقتذاك

بالفشل.

برئاسةفرنسيةبعثةأنالتاريخيةالرواياتبعضتذكر

عاصمةالدرعيةإلىوصلتقدكانتلاسكارسدي

عبدالعزيزبنسعودالإمامعهدفىالأولىالسعوديةالدولة

معالبعثةتلكتباحثتوقد.أم181اهـ،226عام

والدولةفرنسابينعلاقاتقيامحولالسعوديينالمسؤولين

الفرنسيةالبعثةأنالمصادربعضوتذكر.الأولىالسعودية

يقفأنعبدالعزيزبنسعودالإماممنطلبتقدكانت

يتمكنلكي،العثمانيةالدولةضدالفرنسيينجانبإلى

وبالمقابل،الشرقفيالبريطانيالنفوذضربمننابليون

فيالأولىالسعوديةالدولةلدعماستعدادعلىفرنسافإن

الشامبلادغزوطريقعن،العثمانيةللدولةالمعاديموقفها

الإمامأنومعروف.الأولىالسعوديةالدولةإلىوضمها

وسمعتهنابليونبعسكريةمعجباكانعبدالعزيزبنسعود

كثب،عنالموقفترأقبكانتبريطانيالكن.القتالية

بعدمتنصحهالسعوديالإمامإلىبريطانيةبعثةفأرسلت

أتفاقأيتوقيعأو،الفرنسيالموقفمساندةفيالتورط

السلطانعلىتضغطأنمقابلالفرنسيةالحكومةمع

وتشير.السعوديبالحكمالاعترافعلىوتحبرهالعثماني

انتهتالسعوديةالفرنسيةالاتصالاتأنإلىالمصادر

عدتوالتيالروممية،الجبهةفىحروبهفينابليونبفشل

سقوطه.بداية

لايؤكدالتاريخيالواقعأنهنانلحظأنعليناويجب

نجدلماالمذكورةالبعثةلأن،التاريخيةألادعاءاتهذهمثل

شماردةكلتدونكانتالتيالنجديةالمؤلفاتفيذكرالها

عهدفيخصوصا،الأولىالسعوديةالدولةعنوواردة

ذكرلهايردلمالحادثةهذهأنكماالكبير،سعودالإمام

وأكانتعربية،للحوادثالمعاصرةالتاريخكتبفي

تلكمثلفإنولذا،البريطانيةالوثائقفيخصوصا،أجنبية

صحتها،فيمشكوكامعلوماتتظلالتاريخيةالمعلومات

فييشكبيزليجاكالمشهورالفرنسيالكاتبأنحتى

يكنلمفرنساأنالرأيهذأيدعمومما.البعثةهذهمثلقيام

العربية.والجزيرةالخليجمنطقةفيقويوجودلها

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

سعودبنعبداللهباشاإبراهيم

لعراقاآسيا

سعودل!محمدنيالريطا

الوها!عبدبنمحمدمحمدبرعسدالضيزبنسعود

عليمحمدمقردب!سعود

الثانيمحمودالسعودية

تاريخمصر،السعوديةالعربيةللمملكةالمالكةالعائلة

الموضوعصرعنا

القديمسعودآلتاريخ-أ

السعوديالتاريخأدوار-أ

الأولىالسعوديةالدولةقيام-2

الدعوةنشرفيالتدرجأ

نجدبلدانفيللدولةالحربيالجهدب-

الخارجيةالمعارضةوقوىالأولىالسعوديةالدولة-3

نجرانحاكممعارضة-أ

الأحساءحكاممعارضة-ب

العراقوولاةالأولىالسعوديةالدولة-خ

الحجازوألترافالأولىالسعوديةالدولة-د

لاشاعليومحمدالأولىالسعوديةالدولةهـ-

الأولىالسعوديةالدولةضدالعسكريةالحملات-4

طوسولىأحمدحملة-أ

الحازلدارلابرتبنأحمدحملةب-

باشاعلىمحمدحملة-ج

باشاإبراهيمحملةد

الأولىالسعوديةالدولةفيوالإدارةالحكمنظام-5

الماليالمظام-دالسياسيالنظام-أ

التعليميالنظامهـ-الحربىالنظهامب

للسكانالاقتصاديةو-الأنشطةالقضائيالنظام-ج

الأولىالسعوديةللدولةالخارجيةالعلاقات-6

لفرنساالدولةعلاقة-ل!ببريطانياالدولةعلاقة-أ

أسئلة

منها.الثالتالدورعنتكلمثم،السعوديالتاريخأدواراذكر-

الأولى؟السعوديةالدولةقامتكيف-

فيها.وقعالتىالسنةاذكرثم،الدرعيةاتفاقعرف-

دعوةنشرفىالاولىالسعوديةللدولةالسلميالجهدصتكلم-

عبدالوها!.بنالشئمحمد

مميمانجد،بلدانفيالسعوديةالدولةامتدتكيف!بيى-

ذلك.مرتكزات

والدولةالسلفيةالدعوةلواءتحتانضوتالتيالبلداناذكر-

سلمي.لشكلالأولىالسعودية

الحجاز؟لألترا!السعوديةالدولةعلاقةكالتكيف-

تمالتيالمسةاذكرثم،المكرمةمكةالسعوديوندخلكيفبيى-

المهم.التاريخيالحدثهذافيها

الأولىالسعوديةالدولةع!القضاءمهمةالعثمانيولىأسندلماذا-

مصر؟واليباشاعلىمحمدإلى

الأولى.السعوديةالدولةضدالعثمانيةالحملاتعناكتب

الأولى.السعوديةالدولةسقوطعلىترتبتالتيالنتائجاذكر

باشا.إبراهيمحملةأمامسودلنعبداللهالإماملشلأسباباذكر-

الأولى.السعوديةالدولةفيالعامالنفيرشمكانكيفصف-

كيىلينثم،الأولىالسعوديةالدولةفىالمالبيتمواردعدد-

الموارد.هذهتصر!كانت

الأولى.السعوديةالدولةعهدفيالتعليمىالنظامعناكتب

بريطهانيا.معالأولىالسعوديةالدولةعلاقةكانتكيصلين-

فرنسا.معالأولىالسعوديةالدولةعلاقةعنتكلم

وامتدادها.الأولىالسعوديةالدولةحدودوضح
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الثانيةالسعوديةالذولة

الألس!اعدىقامتالتانيةالسعوديةالدولة

العملمنالأولىالسعوديةالدولةعليهاقامتالتينفسها

الإسلامية.الشريعةأحكاموتطبيقالعقيدةتصحيحعلى

إلاسياسئا،انهارتقدالأولىالسعوديةالدولةكانتوإذا

قياممقوماتالنجديةالبلادفيثتترنفسهأ!قتافيإنها

أصسلفيةاأررعوةامبادئظلتإذ،الثانيةالسعوديةالدولة

المجتمئهالنحديوظ!!،الناسأذهانفيماللةالإصلاحية

فيأ!بلاداوحدتاكتيالسعوديةللأسرةواحتراماولاءيك!

نفدإمووشريعةعقيدةبال!!لامتؤمنإسلاميةدولةظل

نشروتبنتواشخاء،والاستقرارالأمنووفرت،حياة

العث!انيةالقواتضدأتباعهاوعنعنهاوالدفاعالدعوة

بنمحمدالشيحالمؤيدينهؤلاءرأسعلىويأتي.والمصرية

وعلماء،وأحفادهأبنائهم!الدعوةوأئمة،الوهابعبد

كانوالمامجتمعهمفيوتأثيرنفوذأصحابوكلهمالبلاد،

قب!مرومقدرةمحترمةوعلميةديميةمنزلةمنبهيتمتعون

الجميع.

ذات،السعوديةالسلطةصتنجدفيالناستقربوزاد

أيهإوصلتمابسببوالمحلىوالوطنيالديميالطابع

ترد،منوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسيا!ميةأوضاعهم

محمدجنودبهاعاملهمالتيالمعاملةسوءإلىبالإضافة

فقدمنها.انسحابهمولعدنجد،فيحروبهمأثساءباشاعلي

الدرعية،ودمرت،والأهالىالعلماء،منعدداعذبت

حواليباشاإلراهيموأسر.بالمدافعأمعوارهاوضرلت

منكلوبخاصة،والشيوخوالزعماءالعلماءمنأربعمائة

عالفقد،عليهوبناءالشئ.وآلسعود،آلمنبهأمسكوا

النجديةالمسألةباشاإبراهيموابنهباشاعليمحمدمنكل

إلىالنظردورالحلأنهواعتقدوا،فقطسيا!ميةزاويةمن

تش!!لظلتالتيأ!ضايااتلك،المسألةفيالأخرىالقضايا

كبرأومن.الثانيةالسعوديةالدولةقيامفيالأساسيالحجر

ظلواأنهمباشماعليمحمدوواليهاالعثمانيةالدولةأخطاء

منطلوتمنوعلاحهاالشائ!صةوالمسائلالأموريقدرون

فقط.معياسيمفهوم

الثانيةالسعوديةالدولةقياممقومات

حاولسعود.آلسعودبنمشاريالأميرجهود

الذياسحياسيالفراغيسدأنمعمربنمشاريبنمحمد

النجديةوالاراضيالدرعيةعنباشاإبراهيمرحيلأحدثه

وحددبناءفكرةمعمرابنراودتوقدبعد.فيماالأخرى

يمانعلاوهو،أسرتهوزعامةبزعامتهتكوننجدفي!مياسية

محمدسيادةفيممثلةالعثمانيةللدولةبولائهيدينأنمن

بسببلافشلتمعمرابنمحاولةأنإلاباشا.علي

بنمشاريالسعوديالأميرظهوربسببوإنما،عجزه

أئمةآخرسعود،بناللهعبدالإمامأخيالكبير،سعود

فيبالحكمشرعيمطالبوهو،الأولىالسعوديةأ!ةالدر

تحتكانتالتيالعربيةالجزيرةمناطهتمنغيرهارنجد

فقد.الأولىالسعوديةالدولةعهدفيالسعوديةالسيادة

توجهأثناءحراسهمنالكبيرسعودبنمشاريالأميرهرب

فعاد.ينبعإلىالمنورةالمدينةمنالسعوديينأاللأسرىاقافلة

منوالأعوانوج!إلأنصارالوشمووصلنجد،إلى

محمدلهفتنازل،الدرعيةإلىبهموتوجهسعودآلمؤيدي

ماغيريبطنظللكنهالحكمعنمعمربنمشاريابن

التعاملفيالدهاءعاودثماللينأسلوبمستخدمايظههر،

الناسأيدهالذيسعودبنمشاريالسعوديالأميرمع

الح!صم.علىودايعوه

وتوجهالدرعيةمنمعمرابنخرجقصيرةفترةبعد

يجفأخذلكنهفيها،أقاربهزيارةبحجةسدوسبلدةإلى

اسسيطرةمنوتمكنهتدعمهقواتمنهموشمكلالألصار

وقدكثيرا.يراودهظلأمروهو،الدرعيةفيالح!كاعلى

مطيرقبيلةشيخالدويعق،فيصلالشيخجانبهإلىاستمال

محمدتمكنوقد،قبيلتهأتباعمنعدداإليهأرسلالذي

يتمكنولمالدرعيةعلىالهجوممنمعمربنمشاريبن

القبضمعمرابنفألقىعنها،الدفاعمنسعودبنمشاري

إلىذلكبعدأرسلهثم،السجنفيبهوزج،عليه

نأبعدودخلهاالرياضإلىمعمرابنتقدمثم.سدوس

لمممععندمامنهاخرجقداللهعبدبنتركيالأميركان

منمعمرابنتمكنوهكذا.إليهاوقواتهمعمرابنلقدوم

علىمصم!ماسعود،بنمشاريالأميرمنالحكماانتزاع

القيادةإلىمعمرابنوأرسلنجد.ربوعفينفوذهمد

لتلكولاءهمعلنا،حدثماأخبارالمصريةالعثمانية

العثمانيةلمصالإلدولةموافقةتعدأعمالوهي،القيادة

المنطقة.في

فيالموجودسعودبنمشاريالأميرمصعيرعنأما

قيادةإلىمعمرابنجماعةسلمهفقد،سدوسفيالسجن

أرسلتهوقد،سدوسفيالمرابطةالمصريةالعثمانيةالقوات

فيالمصريةالعثمانيةالقواتقيادةإلىبدورهاالقيادةتلك

عامفيهوماتالسجنفيوضعوهناك،عنيزة

سعودبنمشاريالأميرمحاولةوتعد.أم082هـ،أ236

محاولةوال!جتماعيالسياش!أسرتهمجدإعادةسبيلفي



487الثانيةالسعوديةالدولة

فيالسعوديةالدولةبناءإعادةهدفهاجادةأولىسعودية

محليةبحركةجوبهتهذهمحاولتهأنإلا،الثانيدورها

تابعةمحليةسياسيةوحدةبناءالأخرىهيهدفهامضادة

العيينةأمراءمعمر،الأسرةبزعامةتكونالعثمانيةللدولة

العثمانيونرأىوقد.الأولىالسعوديةالدولةقيامقبل

وتحتفلكهمفيتدوردامتما،المحليةالقوةتلكتدعيم

سعودبنمشاريالأميرزعامةظهورفإنوعليه.لوائهم

غيرالمحليةالنجديةالقوىمبدياتتزامنتقدكانت

المحليةالقوىقوةوتزايدنجد،منطقةفيالسعوديةالقوة

مشاريحركةنجاحأعاقتأموروهينجد،خارجالأضى

سعودلالالعثمانيةالدولةعداوةإلىبالإضافةسعود،ابن

وأتباعهم.

الإمامظهر.سعودالعبداللهبنتركىالأميرجهود

مسرحعلىسعودبنمحمدبناللهعبدبنتركى

بنمحمدإمارةعهدفينجدبلادفيالسياسيةالأحداث

الدرعيةفيالعهدقصيرةإمارةكونالذيمعمربنمشاري

أعقابفىذلكوكان.الرياضمثلبلدانمنحولهاوما

نأبذلكمعمرابنوحاول.الدرعيةعنباشاإبراهيمرحيل

وتابعةمعمر،آلأسرةزعامةتحتمحليةنجديةإمارةيكون

باشا.عليمحمدوواليهمللعثمانيين

اللهعبدبنتركيأنالنجديةالتاريخيةالرواياتوتبين

بعدالدرعيةفيظهرأنيومودعمهوساندهمعمرابنأيد

لابنوولاءهتركىموقفولكن.عنهاباشاإبراهيمرحيل

سعود.بنمشاريعمهبابنغدرمابعدتماماتغيرقدمعمر

علىحكمهفترتىفياللهعبدبنتركيالأميردأب

إبراهيميدعلىانهيارهابعدالسعوديةالدولةتكوينإعادة

وألقىالدرعيةفيمعمربنمشاريبنمحمدففاجأباشا.

هاجمثمسكانها.وأيدهفيها،الحكموتولى،القبضعليه

بنمحمدبنمشاريعلىالقبضوألقىودخلهاالرياض

سيطرقداللهعبدبنتركيالأميريكونوبهذأمعمر،.

نجديةمحليةقوةطريقهمنأزاحأنبعدالحكممقاليدعلى

تركيوقرر.المنطقةفيونفوذهممعمرالقوةهيمنافسة

عنعوضالهعاصمةالرياضمنيتخذأناللهعبدابن

مثلعنهاالدفاعوسائلكلفيهاتحطمتالتيالدرعية

اشترطوقد.ذلكإلىوماوالأسواروالحصونالقلاع

نأمشاريوابنهمعمربنمشاريبنمحمدعلىتركي

ولماقتلهما.وإلا،مشاريعمهابنسراحإطلاقعلىيعملا

خليلإلىسعودبنمشاريسلمواقدمعمرابنأتباعكان

إلىنقلهبدورهوهو،سدوسبلدةفىالعث!انىالقائداغا

نفذلذأ،السجنفيهناكومات،عنيزةفيالعثمانيةالقيادة

أهـ،236عامالقتلحكمفيهمااللهعبدبنتركى

.ام082

منعددومعهمطير،قبيلةرئيسالدويم!فيصلهاجم

بنتركىلكن،الرياضعنيزةفيالمرابطةالعثمانيةالقوات

،الهجومصدوا،المدينةداخلالمرابطةوقواتهاللهعبد

كا،للرياضالدويشفيصلقواتحصاروجهفيوصمدوا

الرياضعنالحصاررفعإلىالدويت!فيصلمعهاضطر

لإعدادالوشممنطقةصوببقواتهمتوجهاعنها،والرحيل

معتمدا،الرياضعلىالسيطرةبإمكانهايكونقويةحملة

تحتنجدإلىوصلتالتيالعثمانيةالقواتعلىبذلك

عليمحمدأرسلهاوالتي،بكحسينالعثمانيالقائدقيادة

السعوديةالسلطةدعائملتقويضنجدإلىباشاإبراهيموابنه

الكيانتأسيسإعادةمحاولةجديدمنظهرتالتي

الثافي.دورهفيالسعودي

الوشممنطقةإلىالمصريةالعثمانيةالقواتوصلت

أحدبكحسينانتدبالوشموفيبك،حسينبرئاسة

منالرياضصوبللتوجهآغا()آبوشآغاعبوشضباطه

الله،عبدبنتركيحكمعلىوالقضاءاحتلالهاأجل

المنطقة.فيوالإداريةالأمنيةالأوضاعوترتيب

بعدالرياضمنسرايخرجأناللهعبدبنتركياضطر

جنوببلدانإلىمتوجهالها،وقواتهاغاعبوشحصار

وصلالرياضبلدةاغاعبولقاحتلأنوبعد.الرياض

وعندالعائذيحمدبنناصرفيهاوأمرإليهابكحسين

مدنأمهاتفيالعسكرمنحامياتتركنجدمنرحيله

فيوعمل،العثمانيينمقاومةبهميظنبمنوفتكنجد

،والحروبالفتنفعمتباشاإبراهيمعملهمماقريباالقرى

حاميةرئيسفقتلجديد،مناطنابهاالفوضىوضربت

العائذي.حمدبنناصروأميرهاكاشفإبراهيمالرياض

قدمحيثأخرىمرةتركيلظهورالأحداثهذهومهدت

الحلوةبلدةمنام822اهـ،238عامرمضانفي

واتخذ،أبائهملكلاستعادةجديدمنالكفاحلاستئناف

المحتلين.ضدالحربيةلعملياتهمركزاعرقةبلدةمن

النجديةالبلدانمنجمعهاالتيوقواتهتركيهاجم

.والرياضمنفوحةفىالموجودةالمصريةالعثمانيةالقوات

الدولةجندمقاومةعلىيقضيأنالأمرأولفيواستطاع

عامأواخرفىمنفوحةبلدةفيالعثمانية

معقلعلىقضىقدبذلكويكون،ام482أهـ،923

.العارضمنطقةفىالمصريةالعثمانيةالقواتمعاقلمن

تركيتوجه،ام482هـ،ا042عاممطلعوفى

شهر،حواليفحاصرها،الرياضإلىمنفوحةمنبقواته

وجهفىصمدواوالمصريينالعثمانيينمنجندهالكن

الدويشفيصلبقيادةنجدةقواتوصلتهمأنإلىالحصار

الدويشفيصلوتمكن،وقواتهعليمحمديؤيدظلالذي

بلدةإلىتركيوانسحب،الرياضعنالحصارفكمن
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تركيعاودمثواتهالدويشفيصلرحلولما.عرقة

شاضطرشديدا،حصاراوحاصرها،الرياضعلىالهجوم

مطلعفيالصلحطلبإلىالمغربيعليأبوالعثمانيالقائد

نأشريطةذلكتركيالأميرفقبلأم482هـ،أ042عام

نجد،خار!إلىبهمويرحلالرياضمنقواتهمعيخرج

منتاتىعادةكانتالمصريةالعثمانيةالقواتبأنعلما

الحجازإلىتتوجهنجدعنترحلوعندماالحجاز،منطقة

أيضا.

،الرياضدخولمناللهعبدبنتركيتمكنوهكذا

إتمامفيالإمامهذاونشط.عليهمإماماالناسوبايعه

تحتالنجديةالبلادتوحيدإلىالراميالكبيرمشروعه

للدولةتابعةكانتالتيالمناطقإعادةثم،حكمه

إطارفيالنجديةالبلادمعوتوحيدهاالأولىالسعودية

لى.الأرالسعوديةالدولةأمجادتعيدواحدةدولة

العثمانيةالقواتضدنجدأهاليحركاتوساعدت

نجد،بلدانمنالرحيلعلىأجبرتهوعندما،المصرية

اطه.عبدابنتركيالإماممشروعإنجاحعلىساعدت

نجدزعماءمعظمتأييداللهعبدبنتركيالإمامونال

تركيالإماماضطرمما،منهمقليلعددمشروعهوعارض

لإخضاعهمالعسكريةالقوةا!شخدامإلىاللهعبدابن

السعودية.الدولةولمميادة،لسيادته

ماوبفضا!،اللهعبدلنترلمجماالإمامجهودوبفضل

منالإمامهذاتمكننجد،أهاليمنوعوندعممنلقيه

.أم828هـ،أ432عامأواخرفينجدجميعتوحيد

كانتالتيالمناطقامشعادةمحاولآجهودهالإماموتالغ

منطقةضمفاستطاعنجد.إقليمغيرأحدادهلدولةتابعة

سلطنةأرضمنواسعةأجزاءوضمبكاملها،الأحساء

علىدلالة،الزكاةلهودفعواالباديةسكانوأيده،عمان

بنتركيالإمامامشطاعوبذلك.وسيادتهلحكمهالتبعية

الأمنوينشرالجديد،السعوديالحكميقيمأناللهعبد

بنفيصلابنهساعدهوقدالبلاد.ربوعفيوالا!متقرار

القواتيقودكانعندماالكبيرمشروعهإنجاحفيتركي

أبيه،ح!صمعلىوالمتمردينالمعارضينضدالسعودية

غيابأثناءوالإدارةالحكمشؤونيتولىكانوعندما

تركيأباهساعدقدتركيبنفيصليكونوبذلك،والده

الذيالجديدالسعوديالكيانصرحبناءفياللهعبدابن

تركيالإمامممياسةوبفضل.الاولىالسعوديةالدولةورث

والحربيةالإداريةوتجربتهوحكمته،الواعيةاللهعبدابن

الأمنمنجديدعهدفيالبلاددخلت،وعدلهوشجاعته

.والاستقرار

سععودالاللهعبدبنتركيالإمامنهايةوكانت

عامالحجةذيأواخرمؤامرةفيقتلعندماحقامفجعة

بنمشاريالأميراختهابندبرهاام،834هـ،أ942

اللهعبدبنتركيالإماموفاةوبعدسعود،آلالرحمنعبد

علىأميرانفسهسعودآلالرحمنعبدبنمشاريأعلن

يوماأربعينمنأكثرالحكمبهذايتمتعلمولكف،الرياض

استردادمناللهعبدبنتركيبنفيصلبعدهاتمكنفقط،

الحكم.

دامتفترتينحكمقداللهعبدبنتركييكونوبهدا

،أم082-9181اهـ،236أ-235عاممنلىالأو

-1822هـ،9241-2381عاممنوالأخرى

.ام834

بنفيصلكانسعود.آلتركيبنفيصلجهود

إبراهيمرحلهمالذينالسعوديينأاللأسرىابينمنتركي

الدولةعلىوالقضاءالدرعيةاحتلالهبعدالقاهرةإلىباشا

فيوظل.ام818هـ،أ233عامالأولىالسعودية

تركيوالدهليساعدنجدإلىالعودةمنتمكنحتىالقاهرة

كانالتىالسعوديةالدولةبناءفىسعودآلاللهعبدابن

باشاإبراهيمرحيلبعدجديدمنتأ!ميسهاتركييحاول

فإن،وبالفعلنجد.بلدانمنوعيرهاالدرعيةعنوقواته

.لوالدهالأيمنالساعدأصبحتركيبنفيصل

بنتركيوالدهفيهقتلالذيالوقتفي،فيصلكان

الحكمتوطيدعلىيعمل،الشرقيةالمنطقةفي،عبدالله

فيصلاجتمع،القطيفوفي.المنطقةإدارةوتنظيم،هناك

بنوعمررشيد،بناللهعبدمثلوأعوانهبمستشاريه

السعوديةالقواتبعضالجمئإرسالوقرر،عفيصان

علىللقضاءالرياضإلىالشرقيةالمنطقةفىالموجودة

ضدالرحمنعبدبنمشاريقادهاالتيالتمردحركة

سعود.آلاللهعبدبنتركيحكم

عبدبنمشاريعلىالقضاءمنتركىبنفيصلتمكن

لافترةبالقوةالرياضحكموليالذيلممعودآلالرحمن

نأتركيبنفيصلاستطاعوهكذايوما،أربعينعلىتزيد

فترةبذلكوبدأت،الأهاليوبايعه،الحكممقاليديتسلم

فيصلواستطاع.الاولىالمرةتركىبنفيصلالإمامحكم

السعوديةالبلادأرجاءفيالامنويدعمالاستقراريعيدأن

ربوعفيالأمنفوطد.تركيوالدهلحكمتابعةكانتالتي

الحكمدعائمتوطيدإلىبالإضافة،الشرقيةوالمنطقةنجد،

العماني،الساحلومناطقعمانمنمناطقفىالسعودي

أقصىفيصلوبذلعسيرمنطقةفيكبيراتأييداولقي

تلكفيالسعوديالحكمدعائمتثبيتأجلمنجهده

المناطق.

مشروعاصطدم.علىمحملىلأطماعيصطلىمفيصل

السعوديةالدولةبناءأجلمنومحاولاتهتركيبنفيصل

وخططهباشاعليمحمدبأطماعدعائمها،وتركيز،الثانية
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ولاياتهافيالعثمانيةالدولةأملاكحسابعلىالتوسعية

ودخل،العثمانيةالعليةالدولةعلىعليمحمدفثار.العربية

إلىوضمقواتها،علىوانتصر،طويلةحروبفيمعها

محمدوقررمصر.ولايةغيرعربيةعثمانيةولاياتحكمه

فيالواسعالكبيرمشروعهدعائميثبتأنباشاعلي

مشروعهضمنكانتالتيالعربيةالجزيرةعلىالسيطرة

باشاعليمحمداطماعتصطدمأنبدلاكانوهناهذا.

القوةرأسهاوعلىالعربيةالجزيرةفيالمحليةالقوىمع

فترةأنإذ،تركيبنفيصلالإماميقودهاالتيالسعودية

معتزامنتقدكانتالأولىالمرةفيتركيالإمامحكم

العثمانيين،ضدالانفصاليةبحركتهباشاعلىمحمدقيام

العربيةالبلادمنأجزاءفيالتوسعيةومشروعاتهوأهدافه

العثمانية.الدولةلحكمالتابعة

نجدعلىقويةعسكريةحملةباشاعلىمحمدأرسل

بنخالدالسعوديالأميرفيهاورافقه،بكإسماعيلبقيادة

آخرالكبير،سعودبناللهعبدالأمابمأخوالكبير،سعود

عليمحمدأنهناونلحظ.الاولىالسعوديةالدولةحكام

الجديدةحملاتهتكونأنعلىالحرصكلحرصباشا

لكيماحدإلىومنظمةقويةحملاتوغيرها،نجدعلى

واسعةعربيةدولةإقامةإلىالراميةالتوسعيةأطماعهتوازي

فيهالأنحدودهاضمنالعربيةالجزيرةتكون،زعامتهتحت

علىتساعدهولأنها،جهةمنالمنورةوالمدينةالمكرمةمكة

إلىوتوصله،الخليجمناطقعلىوسميادتهسلطتهنشر

.أخرىجهةمنالعراقمناطق

المذكورةمإلحملةأرسلقدباشاعليمحمدوكان

برتبةعليهوأنعملممعود،بنخالدالسعوديالأمير

اسميةسلطةليكون،ديوانهمنالثانيالشققائمقامية

وقدباشا.عليمحمدبيدفهيالفعليةالسلطةأمافقط،

فيالأهالييقنعأنذلكوراءمنباشاعلىمحمدأراد

وطنية،محليةسلطةإلاهيماالجديدةالسلطةبأننجد

البلادعلىومملطتهسيادتهفرضيمكنهطريقهاوعن

النجدية.

منالرغموعلى.القاهرةإلىتركيبنفيصلرحيل

الزحفلوقفالجادةتركيبنفيصلالإماممحاولة

لكنهباشا،عليمحمدبزعامةالممثلالمصريالعسكري

التيالمصريةالقواتضغطتحتالأمرنهايةفىفشل

بحملةساندهاعندماوقواهاباشاعليمحمددعمها

المحنكالعسكريالقائدقيادةتحتأخرىعسكرية

مقاومةبعدتركيبنفيصلالإمامواضطرباشا.خورشيد

إلىوالذهاب،الامشسلامإلىالمصريةالقواتضدأبداها

علىفيصلأتباعخورفميديؤمنأنشرطعلىمنفياالقاهرة

تركيبنفيصلالإمامالعشسلاموكان.وأموالهمأرواحهم

ديسمبرهـ،ا425عامرمضانشمهرمنالأواخرالعشرفي

كله،السعوديالجهدضاعوهكذا.أم838عام

وانتهىالبلاد،علىباشاعليمحمدقواتوسيطرت

عاممنامتدتالتيالأولىفترتهفىتركيبنفيصلحكم

.أم838-1834اهـ،0125-254

فيوسار،وحكمتهبحنكتهتركيبنفيصلعرف

وعدوه،الناسأيدهوقدوموفقا،ححيدامسيراالبلادحكم

تثبيتعلىوحرص،بلادهماستقلالعندافعوطنيارمزا

أيدهأمروهو،المحليالوطنيالسعوديالحكمدعائم

النجدية.البلادفيالكثيرون

شمتعكانتركىبنفيصلالإمامفإنكذلك

المجالاتفيكبيرةتجاربلهوكانت،محبوبةبشخصية

حكمضدالمقاومةيقودوظل.والإداريةوالسياسيةالحربية

بكلعامةالعربيةوالجزيرةخاصةنجدفيعليمحمد

وغيرهانجدأهاليبينكبيرةشعبيةأكسبهمماوعناد،إصرأر

العربية.الجزيرةفىالأخرىالأقاليممن

علي.محمدأطماعتحاصرالأوروبيةالدول

بدأباشما،لخورشيدتركيبنفيصلالإماموبا!ستسلام

فيباشاعلىمحمدبسيادةالمتمثلالمصريالنفوذ

منالشرقيةالساحليةالمناطقباتجاهوالامتدادالانتشار

هووالعسكريالسياسينفوذهأنمدعيا،العربيةالجزيرة

تتخوفأوروباأخذتأمروهو.السعوديللنفوذخليفة

عليمحمدبمشروعاتعلمتعندماالشكوراودهامنه،

وقفعلىأعدائهمعبالتعاونتعملفبدأت،التوسعيةباشا

دائرةوتحديد،أظافرهتقليمعلىوالعملالتوسعىنشاطه

معبريطانيانفذتهامروهو.فقطمصرولايةفىنفوذه

،ام084اهـ،256عاملندنمعاهدةفيغيرها

الولاياتكلمنقواتهجميعسحبإلىواضطرته

قواتهفسحب،انفصالهحركةأثناءاحتلهاالتىالعثمانية

باشاخورشيدوأبقى.الشاموبلادالعربيةالجزيرةمن

معهتاركاالنجديةالبلادحكمعلىلمسعودبنخالدالأمير

وصلتأنبعدالمصريةالعسكريةالحامياتمنقليلاعددا

بالتوجهباشاخورشيدإلىباشاعليمحمدمنالأوامر

منقليلعددباستثناء،قواتهمعظممعمصرإلىفورا

الأميرإشرافتحتنجدفيبقواالذينالاحتياطيينالجنود

وبانسحاب.ودعمهحمايتهأجلمنسعودبنخالد

باشاعليمحمدحكمانتهى،وجندهباشاخورشيد

خالدوتسلم،خاصةونجد،عامةالعربيةالجزيرةفىالمباشر

نجد.فىالحكملممعودابن

لأنطويلاوقتانجدحكمفيسعودبنخالديمكثلم

التيوالتهباشما،عليمحمدصنيعةعدوهنجدفيالأهالي

حكمأنكماالبلاد.فينفوذهتركيزأجلمناستخدمها
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عنونهحهوأسلولهممطهفياختلف!سعودبنخالد

ل!اأصذاالبلاد.فيعليهالمتعارفالسعوديالح!صمأسلوب

الأميرابالفع!وأيدوا،مهانفرربل،الأهاليتأييديلق

ضدالمقاومةعلمريخعأسدياثنيانبناللهعبدالسعودي

عبدوتسلمحالدبفرارالأمراوانتهىسعود،لنخالدحكما

يسيطرأنثنيانابنوامستطاعنجد.فيالحكماثنيانلنالله

ح،علىنفوذهبسطوإنما،فقطنجدفيليسالأمورعلى

عهدفيالسعوديةللسيادةتالعةكانتالتيالمناطه!

لآصتربنفيصلوالله،اللهعبدبنتركي،الإمامين

تم!شفقط،عام!!فترةثسيانبناللهعبدحكمودام!معود.

حسلوإخراح،السعوديةالوطنيةالسيادةتثبيتمنفيهما

فيظلتوالتيباشا،عليلمحمدالمواليةالعسكريةالقوات

لح!-االموافيسعودبنأ!دخامنفاألدعمالنجديةالبلاد

شيتنيانبنأسلهاعبدح!ضوانتهىباشا.عليمحمد

.ام843اهـ،9ء2عامالاخرةجمادىشهرمنتصف!

!ثرةووالشدةبالقوةثنيانبناللهعبدحوراواتصف

عددجانبمنعليهلقمة!مببمما،التأديبيةالإبراءات

لآ!يتربنفيص!!لنجاحالمسبي!!ومهد،الأهاليمنكبير

ثنجان.ابنعلىوتغلبه!ععود

بنفيصلعادمصر.منتركيبنفيصلعودة

معاهدةتوقيعبعدنجدإلىالقاهرةفيمخفاهمنتركي

ت!صنانبرجحر،أم084هـ،أ562عاملندن

تغيرلعدسراحهبإطلاتأمرتالتيهيالمصريةالسلطات

لمشروعاتبالنسجةخاصة،والدوليةالعامةالظروف

أسسلصةأات!ضنأنيستبعدولا.وتوسعاتهلاشاعليمحمد

أسهوهيأتالقاهرةمنخروحهدبرتالتيهيمصرفي

عباسألىإلىالتاريخيةواياتأابعضوتشير.ذلكسبل

خروجهأمردبرالذيهوباشاعليمحمدحفيدالأول

وتدينه.عقلهونضجبذ!صائهمعجباكانلأنهالسجنمن

ومنباشا،عليمحمدمساعديمنكانبالثماوعباس

جدهفواقتسراحهيطلقأنجدهعلىفأشارمنه،المقربين

تركيبنفيصلخروجزمنأنونلحظ.الرأيهذاعلى

باشاعليمحمدح!صمافترةمعزمنيايتوافقأسمجنامن

ذإ،أم847هـ،أ264عامحتىالسلطةفيظلالذي

بضعفوأصيبأجاشا،اصحةتدهورتالتاريخهذابعد

بعدهمنالحكموتولىالححمعنفعزل،العقليةقواهفي

باشا.إبراهيم

المعاصرةالأحداثمعتشظملأنهاالروايةهذهنرجح

أرادباشاعليمحمدأنفيرح!!.السجنمرالخروجلمسألة

ثخياناب!منلينتقمسجنهمنتركيبنفيص!!يخرجأن

محمدلسيادةالموالينجدفيسعودبنخالدعلىثارالذي

الحامياتكلأخرجقدحصانثنيانالرأنكما،علي

بنخالدزعامةتخطنجدفيالمتبقيةالاحتياطيةالمصرية

عودةأناليقينعلميعلمباشماعليمحمدوكانسعود.

منغيرهوفيفيهالسيادةوا!شعادةنجدإلىحيترلنفيصل

مصرلولايةمكمسبالعربيةالجزيرةمنالأخرىالأقاكيما

معها.الوديةالعلاقاتعلىسيحافظلأنهوح!!امها

حكمهفترةطوالظلتركيبنفيصلفإنأغعل،وبا

فيالسلطةمعوالصفاءالودوطابعالصداقةعلىمحافظا

مصر.

تركيبنفدصل

المستقرةالسعوديةالدولةوبناء

فيقصيرةمدةوأقامشمر،حبلتركيبنفيصلص!!ر

جبلأميررشيد،بناللهعبدالحميمصديقهعندحائ!

يراسلأخذ،حائلفيتركىبنفيصلإقامةوأثماءشمر.

طالباالقبائلوشيوخبلدانها،وأمراءنجد،مناطهتح!صام

الذيثنيانبناللهعبدضدوالتأييدأ!ونواأسدعماامنهما

علىالمحافظةفيسعودبنخالدفشلبعدأجلاداح!آ

وقيام،جهةمنالبلادعنالمصريةالقواترحيلبعدسلصه!

.أخرىجهةمنثنيانالنحركة

فيوكاننجد،بلدانفيمحبوباتركيبنفيصلكالى

لمابموالدعمالمبايعةيستحقالذيأحسعودياالزعيمنظرهم

محمدحكممقاومةفيسجلهاوبطولاتمواقف!منله

استقلالهمعنيعبرمحلياوطنيابطلافعدوهباشا،علي

مناطقمنوغيرهاالقصيمأهاليمعظمفأطاعهوحريتهما.

ثنيانابنمقاومةمعهأضعف!مما،وساعدوهودعموهنجد،

فيالبقاءفيأملاوحربهفيصلمحاصمةعلىأصرالذي

،ثنيانابنخصمهعلىتركيبنفيصلانتصرالح!-.

وعلى،الحكمقصرفيثنيانابنوحاصر،الرياضودخل

قبضوافيصلأتباعلكنالهربثحيانابنمحاولةمنالرغم

السجن،فيفوضعهتركيبنفيصلإلىوسلموهعليه

سجنه.منشعهرحوافيبعدفيهومات

نإ):بقولهتركيبنفيصلالإمامحكمابيليويصف

فيصلالإمامحكمبعدالةاعترفتالشرقيةالأطرافجميع

فيمثيللهيسبقلمحكمهوأن،وشدتهتركيابن

عاداتبينهمونشر،القبائلكئحماحفقد،أضحاحا

(.والتجارةالزراعةنحوافكارهماووجه،المتحضرين

منتركيبنفيصلالإمامحكممنالثانيةالفترةتعد

تكوينفترةأم86ء-1843هـ،أ282-251!عام

جووفيقويأساسعلىوبنائهاالثانيةالسعوديةالدولة

بنفيصلوحكممستقر.واقتصاديواجتماعيسيالممي

32حواليبلغمستمراطويلاحكماالمرةهذهفيتركي

البلادتنتابكانتوماالتمردحركاتفيهاأخمد،مشة
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حكمافترةوكانت،وحروبواضواباتقلاقلمن

سلامفترة-بحق-الثانيةالمرةفيتركيبنفيصلالإمام

نسبي.

حكمهفترةأثناءتركيبنفيصلالإمامحاول

!و،العثمانيةالدولةمعوديةعلاقةتكوينالاخرة

مشكلاتفيالدخولجنبهمماماحدإلىذلكفي

الدولةبدأتحتى،شؤونهفىتدخلهاوأمنمعها،

العربية،البلادعلىقبفكمتهاتقويةلمميا!عةالعثمانية

تدخلهاالدولةفعاودت،الإمامأبناءبينالنزاعودب

أهـ،288عامالأحساءاباشامدحتباحتلال

الإمامأقامكما.تفصيلهسميأتيمانحوعلىأم871

المصرية،الحكومةمعحسنةعلاقةتركيبنفي!سل

المحيطةالمحليةمإلقوىوالسلامالهدوءمنجووساد

الإدارية:المجالاتفيدولتهشؤونونظم.بدولته

علىالسعوديالحكموثبت،والقضائيةوالاقتصادية

قواعدوأرسىمستقر،!سياسىجووفيقويأساس

عاصمةالرياضشمأنمنوقوىوالالممتقرار،الأمن

الجميع.علىواحترامهطاعتهوفرض،السعوديةالدولة

عامرج!شهرفىالرياضفيمنيتهوافتهوقد

السعوديةالدولةتكونوبموته،أم865هـ،أ282

الحكمفيخلفهوقدحكامها.أكبرفقدتقدالثانية

بايعهأنبعدفيصلبناللهعبدوهوأولادهأكبر

عاليهم.إماماال!هالي

الثانيةالسعوديةالدولةضعف

والساعد،إخوتهأكبرفيصلبنعبداللهالأميركان

المعاركقيادةفي،تركيبنفيصلالإمام،لوالدهالأيمن

توفيولما.لعهدهوليااختارهولهذاالبلاد.شؤونوإدارة

عبد،ابنهبوبغ،أم86ءهـ،أ282!شةفيصمل،الإمام

وقدإلاحكمهمن!عنةتمضلملكن.بالإمامة،الله

الرياضمنوخرجسعود،الأميرأخوهمعهاختلف

إلىأدىحتىالأخوينبينالخلافواحتدم.لهمغاضبا

فئاتمنإليهانضمومنسعودالأميربينمعاركنشوب

تلكأهممنوكان.عبداللهالإمامقواتوبينقبلية

:المعارك

المعتلى.معركة

الضارية،المعاركمنوهيأم867أهـ،283عام

سعود،أتباعوخاصةالطرفينمنكبيرعددفيهاقتلفقد

فلجأ،يديهإحدىفيوأصيب،بليغةجروحاسعودوجرح

برئتحتىللتداويعندهاوبقي،القبائلإحدىإلى

جراحه.

.جودةمعركة

المعتلىمعركةإليهانتهقبماالمغرضونيكتفلم

معاودةعلىسعوداالأميريحرضوننتابوصماروأمن

له،المواليةالقبائ!!منجمعهكثيفاجيشافأعد،الكرة

علىالفيصلعبداللهالإمامبقواتالجيشهذاوالتقى

بينودارتأم087أهـ،287عام)جودة(ماء

فيالفاصلةالمعاركمنتعدشرسةمعركةالجيشين

عبداللهالإمامقواتوهزمت،النزاعهذاتاريخ

نشاطهواصلثمالأحساء،علىسعودواستولى

إبرلهـ،ا288عامالرياضعلىواستولىالعسكري

.أم871

.البرةوقعة

جيشهبهزيمةالفيصلعبداللهالإمامعلملما

الشرقية،والمنطقةالأحساءعلىأخيهوالممتيلاء

فقرر،الرياضعلىزحفهسععوديواصلأنتو!

وأهلهاالرياضيجنبولكىللشر،درءامغادرتها

بقيبمافخرج،والمالالرجالوقودهاغشوماحربا

بجيعث!قواتهالتقتالطريقوفي،وثروةقوةمنمعه

عامالأولىجمادىفيالبرةفيسعودأخيه

في-بقوتهالهزيمةوحلتأم،871يوليوأهـ،288

العونيطلبوجههعلىفهام-متكافئةغير!عركة

الأملفقدوعندماأحد.يجبهفلمنجدأهلمن

)فكانالعراقفيالعثمانيينبالأتراكاستجار

باشا()مدحتفأعدبالنار(الرمضاءمنكالمستجير

القبائلبعضتساندهالنظاميينالجنودمنجيشا

وأطلقواواحتلوهاسعودإمارةمنالأحساءفانتزعوا

نجد(.)ولايةالمممعليها

أهـ،192عامالحجةذيفيسعودالإمامتوفي

بنعبدالرحمنال!مامالرياضأهلوبايعم8751يناير

أخوهعادفلما،الرياضفيموجوداكانلأنهفيصمل،

أبناءلكن.الإمامةعنلههـتنازلأ392عامعبدالله

فىعليهوقبضموابعد،فيماعليهخرجوألممعودأخيه

البابالتصمرفهذأففتحأهـ،503عامالرياض

أجهزالذيالرشيد(عبداللهبن)محمدالأميرلتدخل

سيأتىمانحوعلى-الثانيةالسعوديةالدولةعلى

.-تفصيله

الأهلية.الفتنةمنالعثمانيالموقف

منالمتفرجموقفالعثمانيةالدولةتقف!لم

فيص!بناللهعبدالإمامبينالدائرالأخويننزاع

دوماكان!بلفيص!،بنسعودالأميروأخيه
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علىسميادتهاأسمتعادةأجلمنالفرصتتح!!

فيخاصة،الساحليةالعربيالخليجمناطهت

مناطهتمنوغيرهماوقطرالأحساءمنطقة

أصعربي.الخلئا

عندما-أ!ثمانيةاأ!ليةاأسلدولةالفرصمةشجاءت

بغدادوافيباشحامدحتمنفيص!!بناللهعبدالإمام

سعود،أخيهحةحرضدلهالعثمانيةالدولةمساعدة

عبدالإمامقواتعلىوقواتهمععودانتصاربعدخاصة

أأهـ،287عامرمضانفيجودةوقعةفيالله

منكثيرفيهاقت!!وا!،أم087عامديسمبر

حيأسسيرافيصلبنمحمدالأميراووقع،ف!تالص!إ

ودخ!فيصلبن!ععودأ!لأميرالمواليةأصقواتاقبضة

وبايعهاشياضأثرهاعلىفيص!بنسععودالأمجر

أهلها.

رميصانتأحثمانيةاأ!دواحةافإنمحروفهووكما

اشمث!!قية،وأ،ياتهاصيأحثمانياالحكماآدعاتركيزإلى

خاصةولاياتها،ش!!حامياتخايتضاعم!نجدهاوأسذا

مدحتكذلكعينتو.احراقواواليمنالحجازفي

العراث،علىعاماصماحاوالطموحأصثمديداانرجلباشعا

اتجاهأيفيأمحثمانيةاأسةالدونفوذبسطمييدهوأطلقت

تثامخطصاأتحقية!ع!لةالدوساعدومما!نا!مبا.يراه

،أم986هـ،أ286عامالمسويص!قناةافتتاحالجديدة

بسهـسةيةعسرحمالاتأ!إرسامقدورهافيفأصبح

سهقامتماإلىالإضافةبا،اشبريةقواتهاتساندكبيرة

حربأعقابكأيةعسرتنظيماتمنالعثمانيةالدوأ،

.القرم

وافيمنأخجدةافيص!!بنأطهاعبدطلبجاء

ماأضمفيذالعثمانيةللدولةجيدةفرصةبغداد

نيابريصاأمعارضمةمناشغمعلىله،خطص!!

صفوتحكرالحثمانيةالخططاتهذهمثلبأنوادعائها

باشامدحتأرسل،عليهوبناء.ألمنطقةافيالسلام

أم871أهـ،288عامومنظمةقويةيةعس!حملة

ا!ممعليهاوأطلقتواحتلتها،الأحساءامنطقةإلى

نجد.ول!ية

قدكانباشامدحتأدإلىهناالإلثمارةوتجدر

علىمقامقائمبتعيينهفيصلىبناللهعبدالإماموعد

الحملةعلىترتبوقد.وعدهأخلصوأعنهنجد

الدوأءعناششرقيةالمنطقةانسلاخالعثمانية

الدولةضعفبذلكفزاد،الثانيةالسحودية

بناللهعبدالإمامموقفوخاصة،الثانيةالسعودية

بينالدائرالخلافبسببإلاذلكيحنولم،فيصل

المؤيدةوالقوىفيصلبنو!معودفيصلبنأطهاعبد

منهما.أس!!!

الفتنة.منرشيدالموقف

فأخذواالأهليةالفتنةمنرشيدالأ!متفاد

جبلغيرالنجديةالبلدانفينفوذهمدائرةيولممعون

شؤونفيرشيدبنمحمدالأميرفتدخلشمر.

وتدخل.ام876أهـ،32!عامأصداخليةاالقصيم

بلدةعنالحصارفكفيأيضارشيدبنمحمد

عامفيص!بناللهعبدالإمامحاصرهااكتيالمجمعة

إلىاللهعبدالإمامواضطرأم،882هـ،9261

بنمحمدقواتضغطتح!عنهاالحصارفك

أنضمالذيمهنابنحسنيناصرهاكانالتيرشميد

نأومعروفرشيد.ابنقواتجانصإلىبقواته

منبحقيعدرشعيدبناللهعبدبنمحمدا!لأمير

مؤلسه!رلثميدبناللهعبدبعدشمرجب!أمراءأشهر

فيالرشيديةالإمارةتولحمع!إذرشيد،آلإمارة

منطقةشممر،جبلجانبإلى،فشملتعهده

الأميرهذاحكمودام،السرحانوواديالجوف

.قرنرلغقرابة

الإمامقواتعلىرشعيدبنمحمدالأميراانتصر

قربالعصافيرأموقعةفيفيصلبناللهعبد

مهنابنوحسنرشعيد،ابنهبعندماالمجمعة

والطاعةالولاءترفضظلتالتيالمجمحةلنجدة

تحيشكان!وقتفي،فيصلبنأسلهاعبدالإمام

والمنازعاتالحروبمنجوشيتجدبلدانفيه

المركزيةالسلطةضعفبسبب،أغوضىوا

وقعةوبعد.الأهليةالفتنةا!شمرارنتيجةأسسعوديةا

منرشيدبنمحمدالأميرتمكنالعصافيرأم

ويكونوسدير،الوشسمإقليميعلى!ميطرتهصرض

بشكلالسحوديالح!-ادعائمقوضقدبذأ!ك

الحارضمنطقةفيالحكمهذاانحصرإذ،تدريجي

جنوبيمناطقإنحتى،الرياضجنوبيومناطق

بنسحودالأميرأولادتؤيدوقتهاظل!الرياض

بناللهعبدالإمامعمهملح!صهـاالمعارض!تفيصل

فيصل.

فيرشيدبناللهعبدبنمحمدتدخل

دخ!الذيالوقتفيالرياضفيأصدائرةاالحوادث

وقبضواالرياضفيص!!بنسعودالأميرأبناءفيه

بقواتهرشعيدبنمحمدشجاء.عمهمع!

عبداللهالإماممساعدةبحجةالرياضإلى
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الرياضدخولرشيدبنمحمدواستطاع،فيصلابن

مغادرتهوقبلفيها.الفعليةاسملطةمقاليدعلىوالسيطرة

فيها.فعليكحاكمالرياضعلىأميراسبهانبنسالمعين

بنالرحمنعبدوأخوهفيصلبناللهعبدالإماموذهب

عاممنهناكوظلاحائلإلىرشيدبنمحمدمعفيصل

وتسارعتالحوادثتطورتوهكذا.أم988هـ،أ703

الثانية.السعوديةالدولةضدكبيربشكلالأمور

منالاخرربيع8فيفيصلبناللهعبدالإمامتوفى

بأخيهونودي،ام988عامنوفمبر42هـ،أ703عام

الثانيةالسعوديةللدولةإمامافيصلبنالرحمنعبدالأمير

فيصلبنالرحمنعبدالإمامامتازوقدتحتضر.كانتالتي

فىالدولةتزعمأنهإلاالتدبير،وحسنوالقدرةبالكفاءة

يخططحينذاككانرشيدفابن.صالحهفيليعستظروف

ليحلالسعوديةالدولةوإسقاطسعود،الحكملإنهاء

بنمحمدقررلذالنجد.وقيادتهمرشميدآلحكممكانها

مؤامرةبتدبيرالرحمنعبدالإماممنيتخلصأنرشيد

نفوذلهأصبحالذيسبهانبنسالمتابعهبولمماطةلاغتياله

اكتشفالرحمنعبدالإمامولكن.الرياضفيكبير

محمدفاستغل.السجنفيسبهانبنبسالموزج،المؤامرة

السيوةإلىالراميمخططهلتنفيذالحادثهذارشيدابن

نجد.جميععلى

بقواتهام098هـ،ا803عامرشيدبنمحمدتوجه

وناوشهنخيلها،منالكثيروقطعوحاصرها،الرياضإلى

رشيد،ابنلمفاوضةوفداالرياضفىالناسوشسكلأهلها.

أخالحمعود،الفيصلبنمحمدالأميرالوفدرئيسوكان

أخيهابنومعهسعودآلفيصلبنالرحمنعبدالإمام

عبدبناللهعبدوالشيخالرحمنعبدبنالعزيزعبد

عبدالإماميطلقأ-:علىالاتفاقوتم.الشيخالاللطف

تكونأن2-.سبهانبنسالمسراحفيصلبنالرحمن

العارضمنطقتيعلىفيصلبنالرحمنعبدسيادة

.والخرج

حاربرشيدبنمحمدلأنطويلاالاتفاقهذايدملم

المليداوقعةهيكبيرةوقعةفيوهزمهمالقصيمأهالي

منطقةعلىرشيدبنمحمدأعقابهافيمميطرالتيالفاصلة

،الرياضفيالوضعلمواجهةذلكبعدوتفرغ،القصيم

سيادته.تحتتدريجيانجدبلدانيطويأخذحيث

فيصلبنالرحمنعبدالإماملدىتصبحلموهكذا

رشميد،بنمحمدالأميرأطماعلمواجهةكافيةقوةسعودآل

خاصة،الرياضصوبتقدمهإيقافعلىقادرايكنولم

مغادرةفيصلبنالرحمنعبدالإمامفقررالمليدا.وقعةبعد

فيصلبنمحمدأخاهتركوقد،أسرتهوأفرادهوالرياض

وذهب.ام098أهـ،803عامعنهنائباالرياضيحكم

الإمامأنومع.العجمانقبيلةإلىفيصلبنالرحمنعبد

لهالمناصرةالقواتيجمعأنحاولفيصلبنالرحمنعبد

باءتالمحاولةتلكلكنرشيد،ابنضدنشاطهليعيد

علىوقواتهرشيدبنمحمدانتصرعندمابالفشل

واضطرحريملاء،بلدةقربوقواتهفيصلبنعبدالرحمن

فيليقيمالعجمانقبيلةإلىللعودةفيصلبنعبدالرحمن

وقعتالذيالعام،ام198هـ،ا903عامويعدكنفها.

وسقوطها،الثانيةالسعوديةالدولةنهايةحريملاء،وقعةفيه

زعامةتحترشيدآلأسرةسيادةنجدفىمحلهاحلتثم!

الدولةعلىقضىالذيرشيدبناللهعبدبنمحمدالامير

ضيوفاليحلواسعودبالالمطافواستقر.الثانيةالسعودية

الكويت.شيخعلى

نجد،بلادشملتحروبالبلادعمت.الفتنةنتائج

منحالةالسعوديةالبلادوسادتخارجها.وامتدت

الصراعاتوعادت.سنةثلاثينمنأكثردامتالفوضى

الجماعاتبينالتقليديالعداءروحوبرزت،القبلية

الجماعاتبينالعداءروحوظهرت.والبدويةالحضرية

قبلومتناحرةمتعاديةكانتالتيالحضريةوالعائلات

جذوةإخمادامشطاعتالتيالقويةالمركزيةالسلطةمجيء

عنفها.حدةوكسرالفتن

البلادكلعلىالسيطرةعلىرشيدالالفتنةشجعت

مما،الشرقيةالمنطقةسلخمنالعثمانيونوتمكن.النجدية

عمانإماموتشجيع.الثانيةالسعوديةالدولةزوالإلىأدى

السعوديةتخضئللدولةظلتالتيالبريميمنطقةفانتزع

نفوذهاباستقراربريطانياونعمتتاريخها.حقبمرعلى

.المؤثرةالمحليةالقوةضعفتأنالخلئبعدفي

فيالأهاليانشغلفقد،الاقتصاديألمجالفيأما

علىأثرمماوالاستقرارالأمنعدممنجووساد،الحروب

الفتنة،مركزلأنهاخاصةنجدمنطقةفيالاقتصاديالوضع

ذلكوأثر،والصناعةوالتجارةالزراعةفتراجعتوأرضها.

القلقمنحالةالتجاريةالقوافلحركةوسادت.الرعىعلى

الطرقفىالأمنفقدانعنالناجمينالاطمئنانوعدم

أخذعلىالبدويةالجماعاتبعضشجعمما،التجارية

الطرققطععلىبعضهاوشجع،العاليةالتجاريةالأتاوى

بعدبالقوةالتجاريةالقوافلحمولةعلىوالسيطرةالتجارية

الأوضاعتتأثرأنبديهيوأمر.القويةالمركزيةالسلطةزوال

عمفكلما،المنطقةفيالسياسيةبالأوضاعالاقتصادية

ازدهرتالبلاد،فيوالسلاموالهدوءوالاستقرارالأمن

الاقتصادية.الحياة

لهتهيأتأنبعدالمجتمعوحدةتمزيقالفتنةعنونتج

بعضها.ضدحروبفىالقبائلكدخولالانقسامأسباب

البلاد،فيوالثقافيةالتعليميةالحياةعلىالفتنةوأثرت
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باهـوألهبتأخرىناحيةمنو،ال!صاتيبحركةفشلت

يصفالذيبالشعرقرائحهمففاضتالعتععراءعواطف

التيالاجتماعيةرالسيا!ميةالمساوئومدىونتائجهاالفتنة

خلفتها.

والإدارةالحكمنظام

النانيةالسعوديةالدولةفي

اسظاما:والإدارةالح!ص!مجالشيالدولةأنظمةلشمل

أصظاموا،الإداريأضظاموا،الحربيوالنظام،أصمعياسيا

التانيةأحسعوديةاأسدوأ!ةاودمحتور.الاليوالنظام،القضائي

نصرةر،الإسلاميةااششريعةتطبيهتألمحاسعلىيقوم

أمحىهـآنافيجاءماإلىتستندأحكامهافيوهيالتوحيد،

أصثسيصءايقول.الأربعةالأئمةاومذاهب،المبويةوالسنةالكريم

أس!خابابهجاءماا!سوابوا)الحة!:الوهابعبدبنمحمد

الأئمةاواختارهالأصعحاببهوعم!قالهوما،والسنة

أءهقاماصحةعلىانعقدفقد،الأحكامفيالمقلدةالأربعة

علىالثانيةأسسعوديةاأ!ةأصدوارحصت،عليهوبناء(.الإجماع

مبادئأخصبية!أزنتيجة.ا!الأرأأطقاءافيالدينيةالمسائل

أعمةالخاا!الأعمااواسرقاتقلتفقد،الإملاميةالشريعة

أ!اداتاالمجتمعشيقلتكما،ال!سلاميأطشرع

و!خرتالإسالأميةاللشريعةالخالفةالذميمةالاجتماعية

وحاشظالإلمملامأقرهااكتيالأصيلةاالعربيةوالعاداتأجدالتقا

عليها.

أصةالدرفيالسياسيأخظامالشتمل.السياسيالنظام

أقي:التاالمماصبعلىالثانيةالسعودية

وصاحب،لةالحدرالأعلىالرئيسوهو.الإمام

الإماممركزويدعمافيها.والرئيسيةالفعليةالسملطات

الشرعأحكامأتمبيقعلىح!صمهفياممتنادهويقويه

هور،حصلهأطخظامالسياسيالرئيسهوفالإمام.الإسلامي

شيالسلصهآصاحبوهو،السعوديةللقواتالعامالقائد

جمئالمسائ!!تح!!زعنده.الحر!وإعلانالمعاهداتإبرام

أحائلات،اب!تتحدتكالتانتيالكبيرةوالخلافاتالمعقدة

منذلكوغيرالقبائلبينتحدثكانتالتيتلكأو

شؤونعنالأولالمسؤولوهو.الصكمعبةالاجتماعيةالمسائل

قصرفيديوانوللإمام.ومصارفهوموارده،المالبيت

البلدانوأمراءوقضاتهمستشاريهمعفيهيجتمعالحكم

فيالحكمقصرهوالإمامإقامةكزومر.القبائلوشيوح

الرياصلى.

اختيارفىالثانيةالسعوديةالدولةمعارتالعهد.ولي

منالأكبرللابنالأ!مريالوراثيالنظامعلىأحهداولي

منكبيرةأعباءالعهدوليويتحمل.الحاكمالإمامأبناء

الإمامعيابفيخاصة،الوظيفيةوواجباتهالةالدرمهمات

المرضأوالزياراتأواللإجازاتأوالغزوحال!تي

وأإقليمعلىأميراالعهدولييعديئحصانوأحياناوغيرها.

الأمورعلىتدريبهأجلمنالدولةمناطقمنمنطقة

بالناساحتكاكعلىيظ!!ولكيأصمعجاسية،واالإدارية

قديكونوبالتافي،واحتياجاتهمأحوالهماعلىأجتعر!

عندتفيدهالعامةالإدارةمجالفيجيدةخبرةحتعسبا

ولىيتسلمكانماوكثيراالبلاد.فيالحكمامقاليدتسلمه

أجلمنوذلك،والدهمنبدلاأصقواتاقيادةأمرالعهد

المستقبلفيلأنهأغرولعميةاأعمالرالحر!فمونعلىتدريبه

للإمامخلفاإمامايصبحعندماأطغزرعاماقائداتسي!ص

العهدوليبيدكانتفقدالأمر،اي!ش!همار.المسابرت

كللأنالإمكانقدرمحدودةوصلاحياتسلفات

نفسه.الإمامبيدالفعليةالسلطات

مقسمةالثانيةالسعوديةالدولةكانت.الأقاليمأمراء

وقدأمير،إقليمكلعلىعين،أقاليمأومناطة!عدةإلى

يكونكأنالامراء،تعيينعنداعتباراتعدةالإمامراعى

للدولةالموالينبينومن،المحليينالرؤ!عاءب!!مرالأميرا

الذينالإداريينالموظفينلينمنأوأضظامها،وايؤيدب

منوغيرها،الدولةفيالإداريةأصظائف!لاااشتغلو

فينفوذمنللأميريكنمهماو.خرىالأالاعتبارات

وأالنقلأوالعزلوبينبينهيحوللاهذاشإنمنطقف،

سوءأوالاختلاسأوالتمردأوالعصيانحالاتفيالتأديب

ةال!دار

ولىمركزبعدالأولىالدرجةعيالأميرمركزويأتي

كلعلىالمشرففهو.إقليمهاوإمارتهفيخاصةالعهد،

يرأسالتيالمنطقةأوالإقليمفيالماليةأصشؤوناوالإدارة

عندالغزوقواتجمععنالأولاالمسؤولوهوإمارتها.

الممثلهوفالأمير.نفسهالإماممنبأمرالعامأخفيراإعلاد

علىقويةالإمامسلطةوتظل.الإقليمفيأصلإمامالأول

والمناطقالنواحيأمراءيجمع!!ادماشكثيرا،أمرائه

قوعحالفيوالتهديدالقسوةبمنتهىيحاطبهموالأقاليموا

الإمامخطابمننصانقتطف.الكبيرةأغاتالمحاأوالخلل

أمريوردإذا"!إنكم:أمراءهمخاطباتركيبنفيصل

مافإنهذلكوإياكمل!صمزيادةحملتموهملالمغزاعليكم

غزوهمفيركابزيادةالبلدانأه!!علىأجع!!أنمنعني

الرعايامنتأخذواأنأبيحكملاأنيواعلموا،لهمالرفقإلا

أدبهفليسرعيتهعلىظلممنحممنهحدثومنشيئا...

توضئمهماتويمكن."!...وطنهعنأجليهبلعزله

لالاتي:ال!مير

فيه.الإمامعنونائبالإقليمشيالأولاالمسؤولهو

جيعشقائدهويكونوغالباالغزو،يحهزأنعليه-

إمارته.
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الأهاليمنوالجهاديةوالأعشارجمإلزكاةعليه-

ال!قليم.في

فيالمركزيةالسلطةإلىالغنائمخمسيرسلأنعليه-

الجماعاتعلىقواتهانتصارحالفيالرياض

الخارجي.الغزوحالفيأوالسلطةعلىالمتمردة

وهباته.اسملطانعطاياتوزيععنالأولالمسؤولهو

الشورىمبدأالثانيةالسعوديةالدولةطبقت.الشورى

إلىأسشورىاوتنقسم.مراحلهمختلففيحكمهانظامفى

عامة.شعورى-بخاصةشورىأ-:قسمين

الأمراءمنعدداتضمفهيالخاصةالشورىأما

السعوديةالأسرةأفرادوبعضوالقادةوالفقهاءوالقضاة

أصحابمنالنخبةهذهوتجتمع.القبائلشيوخوبعض

السعوديةالدولةعاصعمة،الرياضفيوالمشورةالرأي

اجتماعوينعقدباجتماعها،الإماميأمروعندما،أضانيةا

إعلانحالاتمتلالمهمةالحالاتفيالشورىأعضاء

التيالمهمةالأمورمنوغيرهماالعهدولىوتعيين،الحرب

موضوعفيالآراءمنعددوأخذوالمحاورةالتشاورتتطلب

معين.

نظاماالثانيةالسعوديةالدولةفيالشورىغدت

اللحظةفمسذ،تركيبنفيصلالإمامعهدفيواضحا

مجلسحضرهاجتماعاعقدالحكمفيهاتسلمالتيالأولى

وعبدالعزيزرشيد،بناللهعبدمنيتكونكانالذيشوراه

أميرالهزانيوتركي،بريدةأميرعليانالمحمدأبن

وغيرهمالوشعمأميرغيهببنيحيىبنوحمد،الحريق

شؤونلمناقشةوذلك،القبائلوشيوخوالفقهاءالأعوانمن

واحتياجاتهم.سكانهاوأحوالالأقاليم

فيوالتشاورللتباحثأيضاالشورىمجلساجتمع

بكإسماعيلالقائدحملةلمقاومةاللازمةالخططوضع

للقبضباشاعليمحمدأرسلهمااللذينسعودبنوخالد

أصسعوديةاالدولةسيادةوإنهاء،تركىبنفيصلعلى

الثانية.

الشورىمفهوموأومئمنأعمفهىالعامةالشورىأما

عامة،رسميةاجتماعاتشمكلعلىتعقدوهى،الخاصة

المشكلاتبعضدراسةأجلمنإمامعينةمناسباتفيو

تمردوحالاتفتورحدوثحالفيأو،بالأقاليمالمتعلقة

بينمنم!نإقليمأومعينةقبيلةأومعينةجماعاتبهقامت

الاجتماعاتهذهمثلأنمنالرغموعلى.الدولةأقاليم

والفقهاءالقضاةيحضرهاكانأنهإلا،عامةالقليلة

والقادةالفكروأصحابالمحليونوالرؤساءوالشيوخ

لحضوريدعونالذينالأهاليمنعددجانبإلىوغيرهم

ماوخير.عامةرسميةمؤتمراتفيالاجتماعاتهذهمثل

الذيوثيلاناجتماعالعامةالشورىمنالنمطهذايمثل

فيهاجتمعوثيلان،تسمىماءعينقربالدهناءفيعقد

الأقاليم.فيالمسؤولينبعامةاللهعبدبنتركيالإمام

القواتإعدادالنظامهذايشمل.العسكريالنظام

بهايحاربالتيوالمعداتوالوسائلالحربوطرقوأنواعها

تنظيمالثانيةالسعوديةالدولةفيليسأنهوالواقع.الجندي

السعوديةالدولةكانتوإنما،الحديثبالمعنىعسكري

الحربيةالتعبئةيعنيوهو،العامأضفيرانظامعلىتعتمدالثانية

إعدادوكان.والبدويالحضريبقسميهاالبلادفيالعامة

التالي:الشكلعلىيتمالعامالنفير

إلىأوامرهللغزوالعامالقائدبصفتهالإماميصدر-

والقصميما،شمر،جبل:وأهمهاالمناطقأمراء

والوشما،ير،وسد،والخرج،لأفلاجوالدوالحمر،وا

إلىوالحضورقواتهمبتجهيزوالأحساء،،والعارض

سرا.الإمامعينهقديكونمكان

يجهزأنعليهلذا،الإماميمثلالإقليمفيالأميركان

يكفيالذيوالطعاموالعتادبالسلاحالمطلوبةقواته

.أيامبضعةال!قلعلىالقواتتلك

وبمساعديهمكلهاالقواتبأمراءالإماميجتمع-

غزوها.المرادالجهةالإماميقرروعندهاقواتهموقادة

أوامرتصدرحتىالعامالنفيرحالفيالقواتتظل-

ديارها.إلىالقواتبانصرافال!ماممن

فيها،تجديدولا،بسيطةالقواتتلكمعداتكانت

القديمة.المدافعوبعضوالبندقيةوالرمحالسيفف!

أماوهجانة،وفرسانمشاةمنالسعوديةالقواتوتتكون

الجندبعضنقلعمليةتتعدىلافهي،للبحريةلالنسبة

تعتمدفهيالحربيةالقواتخططعنأماالبر.إلىلالسفن

أ!ملوبأوالكمينأوالمكشوفالهجومأوالمباغتةعلى

وقتالقواتوكانت.الزحفأسلوبأووالفرالكر

نظاموهو،ومقدمةوميسرةوميمنةقلبإلىتقسمالحرب

رواتبالمقاتلينللجنوديكنوأصم.القتالفيمألوف

خمسها.طرحبعدالغنائمعليهمتوزعكانتبل،محددة

بحواليتقدرقواتتجيمالثانيةالسعوديةالدولةوكانت

.جنديألفمائة

التوزيعاتع!النظامهذايشتمل.الإداريالنظام

الإداريةالمناصبمثل،الثانيةالسعوديةالدولةفيالإدارية

للدولة.التابعةالأقاليمفيالإداريةوالترتيبات،الدولةفي

والرياضشمرجبلزارالذيبيلجريفوليمأعطاناقدو

الإمامعهدفيأم863هـ،ا028عامالشرقيةوالمنطقة

بأسماءلائحةالثانيةحكمهفترةفيتركىبنفيصل

الثانية،السعوديةالدولةمنهاتتألفكانتالتيالأقاليم

السليل،،الأفلاج،الحريق،الخرج،العارض:وهى

البريمي،،القطيف،الهفوف،القصيم،يرلممد،لوشما
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هدهوظلتتيماء.خيبر،،الجوفشمر،جبل

الإمامعهدطيلةللمناطقبالنسبةالإداريةالتقسيمات

بناللهعبدالإمامابنهحكمومطلع،تركيبنفيص!!

الفتنةبسببالدولةوحدةانفرطتذلكوبعد.فيصل

احتلهوقدالشرقي،قسمينإلىوتجزأتالأهلية

احتلولمارشيد.آلعليهمميطروالآخر،العثمانيون

ثلاثةإلىإدارياقسموهاوقطرالأحساءمنطقةالعثمانيون

لالأضسبةلاأماوقطر.،أغطيفوا،الهفوف:هيأقضية

باستثناءقائما،القديمالإداريالوضئاظ!!فقدرشيد،

المؤقتة.الإداريةالإجراءاتبعض

نأالحيديفصيحبنإبراهيماالعراقيالمؤرخويذكر

إلىوصلالثانيةأحسعوديةاالدولةفيالإداريةالوظائفعدد

فيإداريةوظيفةخمسمائةوإلىنجد،فيإداريةوظيفةألف

القطيف،فيإداريةوظيفةوخمسمائة،الهفوف

عددلنايذكرولها،البريمىفيإداريةوظيفةوخمسمائة

لبدايةذلكيعودوربماشمر،جبلفيالإداريةالوظائف

وعينت.الفتنةبسببالثانيةالسعوديةالدولةعقدانفراط

وأعطتيااهناطقعلى)أمراء(ح!!اماالسعوديةالدولة

.آال!حا!ص!اال!ميرصلاحيات

هيئةتشبهالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرهيئة

دولةفيالحسبةديوا!المن!صعنوالنهيبالمعروفالأمر

الاختلافاتبعضوجودمنالرغ!على،الإسلامصدر

عبدلنمحمدالشيخرسائلفيالهيئةذكرووردبينهما.

المنكرعنوالنهيبالمعروف"والأمر:يقولإذ،الوهاب

حقفيوهوالرعيةجميعمنعليهقدرمنعلىفرض

منأحدعلىالإنكارتركللإماميجوزفلا،أعظمالإمام

عنوالنهيبالمعروفالأمرلاالقيامعليهيجببل،المسلمين

أ!هوامثايردعهبماالغاللييؤدبوالبعيد.أغريباعلىالمنكر

تش!ج!أنعلىذلكيدل.المسلم!!أموالمنالغلولعن

.ريضروأمرالوهابعبدبنمحمدالشيحن!فيالهيئة

أسذياتركيبنفيصلالإمامعهدفيالهيئةأمرواتضح

حكمهفترةفيالأهاليعلىعممهالذيخطابهفيركز

المحاطقأمراءوعلى،الهيئةدشكيلوجوبعلىالأولى

لهم.دعمأيضاهيلأنهاومعاضدتهادعمهاكلهم

فيصلالإمامحكماشترةفيجديدمنأ!يئةاوتكونت

البلاد،فيالحكممقاليدوتسلمهمصرمنعودتهبعدالثانية

تكوينبإعادةالأهاليعلىألقاهلهخطابأولفيفأمر

وتقويهاتدعمهاالسعوديةالدولةزالتوما،الهيئةتلك

الحاضر.وقتناحتى

الإشراهـعلى:كالتاليفهيأ!يئةاواجباتعنأما

بهايقومالتيالمراقبةطريقعن،الإسلاميةالشريعةتطبيق

تذكيرووظيفتهم،نوابيسمونالذينالهيئةجماعةأفراد

صوالشراءالبيعأعمالوترك،الصلاةلأوقاتأضاسا

ألادابعلىوالإضرافالمساجدفيالصلاةأداح!منيفرغوا

فيالشرعأح!!امومراعاةوالمكاييلالموازينوعلى،أمحامةا

والشراء.البيععمليات

الدولةفيالقضائيالنظاميمستندالقفائي.النظام

فقد.الإسلاميةالشريعةأح!صاماساسعلىالثانيةالسعودية

الدولةووزعتالبلدانربوعفيالشرعيةالمحاكماانتحتمرت

اكتيالختلفةجمئالمشكلاتلح!!الأقاليماعلىأصقضاةا

الأولىالدرجةفيالقاضيويأتي.المجتمعأفرادب!!تسشب

وللقضاة.مباشرةالإقليمأميربعدالوظيفيةاشتبةحيثم!

القاضيومركز.الناسوعندالحكاملدىمسموعة!طمة

سلكفيخدمواالقضاةمنف!ضيرثابتا،يكونيحاد

لشغيراتالقاضيمنصبيتعرضولمحياتهما،مدةالقضاء

فيدينيمنصسبالمنصبهذالانطارئةوغيرطارئة

والمنازعاتالخصوماتفيالفصلومهمته،الأولىالدرجة

عدداشتهروقد.الإسلاميالشرعأساسعلىالأهاش!ت

الشئ:منهم،الثانيةالسعوديةالدولةعهدفىأغضاةامن

والشئالوهابعبدبنمحمدلنحسنبناشحمنعبد

بنعليوالشيخالشيخآلالرحمنعمدبناطصي!11عبد

بطينأباالرحمنعبدبناللهعبدوالشيخأسشي!اآلص

العزيزعبدوالشيخالثميريحمدبناشحمنعبدوالشيخ

بناللهعبدبنوالشئمحمدالجبارعبدبنعثمانابن

ناصربنجمعانوالشيخالوهيبىاللهوالشئكلبدسليم

والشئمباركآلمباركالشيخبناللطيفعبدوالشيخ

والشيخالعرينيعلىبنناصروالشيخمشرفلنأحمد

منوغيرهمالفارسىمحمودوالشيخمقرنبنمحمد

الدولة.قضاة

مالبيتالثانيةالسعوديةللدولةكان.الماليالنظام

كانتوقدأنواعها.بكلالزكاة:وارداتهوأهم.لهاخاص

ريال0002652حواليتبلغومناطقهاالدوأسةأقاليماز!ساة

حواليإلىتصلالقبائلزكاةوكانتسنويا

كانتالتيالزكاةإلىبالإضافةصعنويا،ريالأ000.51

مشويا،ريال6).00حواليبلغتفقدمسقطمنتؤخذ

شيوخومنسنويا،ريال000.4حواليالبحردنومن

صحارومنسنويا،ريال21لأ...حواليعمانساحل

سنويا.ريال8و...حواليمسقطغيرالعمانيالقسمفي

الزكاةمنالثانيةالسعوديةالدولةوارداتفبلمجموع

مشويا.ريال000004منأكثر

علىتؤخذالتيالجماركمثلأخرىوارداتوهناك

لديناوليسالبلاد.خارجمنالقادمةالتجاريةالبضائع

الدولةتأخذهكانتمامقدارتحصيرسميةسجلات

.جماركمنالثانيةالسعودية
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منالمعركةمكاسبأوالغنائمهوخاصموردوهناك

أنكساره،حالفيأوالعدواندحارعندالحربألمملاب

علىفيوزعالباقيوأماالخمعر،منهاالمالبيتوحصة

القتالية.ومقدرتهورتبتهكفاءتهحسبكلالمحاربين

كانتالتيالجهاديةضريبةوهوآخرموردوهناك

القواتعلىتصرف،عسكريكبدلالسكانمنتؤخذ

الغازية.

!فالثانيةالسعوديةالدولةفيالصرفمجالاتأما

وهناك.وغيرهموالقضاةالإدار!نرواتبدفععلىتقوم

القبائللشيوختعطىوهدايامنحشكلعلىمصروفات

للفقراءمخصصةمصروفاتوهناك.وغيرهموالعلماء

دورمثلالاجتماعيةالشؤونودورالسبيلوأبناءوالمحتاجين

المجالاتتخصعامةمصروفاتوهناك.والعجزةالأيتام

نسبياالقليلةالعامةالمشروعاتمنوغيرهاالع!رانية

.وقتذاك

علىالاقتصاديشتمل.الداخلىالاقتصاديالنظام

البلاد.فيوالحرفيةوالتجاريةالزراعيةالمرافقجميع

وهيالزرأعيةوالمناطقالواحاتفىتكثر.الزراعة

السكاننسبةوكانتالبلاد.ربوعفيومنتشرةكثيرة

جدا.عاليةالزراعةفييعملونالذين

وهي،الزراعةبعدالثانيةالدرجةفيتاتي.التجارة

فىجميعهاوتتمثل،خارجيةوتحارةداخليةتجارة:نوعان

فىتوفرتوقد.التجاريوالتبادلوالشرأءالبيععمليات

الأخرىوالبضائعوالملابسالغذائيةالحاجياتالبلادأسواق

وغيرها.والفضيةالذهبيةالصياغةأنواعمثلكمالياتمن

السلعلاستيرادخارجيةبلاذايجوبونالبلادتجاروكان

السكريستوردونفكانوا،الناسيحتاجهاالتيالتجارية

التيالبضائعوكلوالكركموالفلفلوالقرنفلوالهيلوالبن

إلىتاتيالخارجيةالبضائعوكانت.السكانيطلبها

الحجازبنادرطريقعنأوالعقيرأوالبحرينأوالقطيف

المناطقإلىالتجاريةأغوافلأبومماطةتنقلثمواليمن

الثانية.السعوديةالدولةبلادمنالداخلية

الزراعةفيالعمليفضلونالناسكان.الصناعة

وتركزت.الصناعيةالمجالاتفيالعملعلىوالتجارة

صناعةمثلالبلادفىالرائجةالأنوأععلىالمحليةالصناعات

والسيوفوالذهبيةالفضيةوالحليوالأحذيةالعباءات

ذلكوغيروالنجارةكالحدادةاليدويةالحرفمنوغيرها

اليدوية.الصناعاتمن

،أجدادهحياةنمطعلىيحافظالبدويظل.الرعي

الترحالعيشةواستهوته،والقريةالمدينةعلىالباديةففضل

العشبعنوبحثاللعيح!طلئاأخرىإلىديرةمنوالتنقل

منوغيرهاوماشيةإبلمنالحيواناترعيأجلمنوالماء

فيالبدوأولئكوسكن.البدوييقتنيهاالتىالحيوانات

البيئةتحدىفالبدوي،بأنفسهمصنعوهاالتيالشعربيوت

اللهمنحهبماورضيجوها،معوتأقلم،القاسيةالصحراوية

منعاليةنسبةالبدوويشكلفيها.العيشأسبابمن

نجد.بلادسكان

نمطحيثمنقسمينإلىاسمعوديالمجتمعويخقسم

المدنفىاستقرواالذينالحضر،ومسكنهوحياتهمعيشته

وتأقلموا،النسبيالحضمارةركبوسايروا،والبلدانوالقرى

حياةوففملوا،الحضاريةبيئتهمجومعكبيرحدإلى

عاشواالذينوالبدو.والتنقلالترحالحياةعلىالاستقرار

ومفضلين،أخرىإلىديرةمنومتنقلينمرتحلينالباديةفي

الرغموعلىوالاستقرار.الحضارةحياةعلىالبداوةحياة

إلىينتمىالمجتمعفيوالبدويالحضريمنكلاأنمن

نسبهنقاوةعلىيحافظأنمنهماكلحاولفقد،قبيلة

الدولةمجتمعيخلولاهذاومع.الإمكانقدروصفائه

إلىنسبهايعودل!سكانيةجماعاتمنالثانيةالسعودية

النمسب.عريقةعربيةقبائل

الخارجيةالعلاقات

الثانيةالسعوديةللدولة

السعوديةالدولةعلاقةظلتبريطانيا.مععلاقتها

فيخاصةلها،المجاورةالسياسيةالمحليةبالقوىالثانية

الدولةعلاقةمعكبيرحدإلىتتشابه،الخليجمناطق

الدولةعلاقةأنإلا،القوىبتلكالأولىالسعودية

،الكبرىالدولمعوضوحاأكثركانتالثانيةالسعودية

بيليلويسكولونيلاللفتنانتزارفقد.بريطانياخاصة

ربيعفيالثانيةاسمعوديةالدولةعاصمةالرياضالبريطاني

بيليرحلةأنجداومعروف.أم865أهـ،282عام

فيتهدفالخلئثانتفيالرسميالبريطانيالموظف

أغراضهاوخدمةبريطانياخدمةإلىالأولالمقام

كانتبريطانياإنحي!،الخليجمنطقةفىومصالحها

المنطقة.هذهفيألاستعماريةالدولصدارةفيتأتي

فىالفرنمسيةالقوةنمومنكثيراتتخوفبريطانياوظلت

.الأخرىالشرقومناطقالخليج

هى،قويةمحليةوطنيةدولةتجاورأنهابريطانياشعرت

بنفيصلالإمامعهدفيخاصة،الثانيةالسعوديةالدولة

اثنينقرابةاستمرتالتيالثانيةحكمهفترةفيتركي

معتمدهاطريقعنبريطانيارأتولذاعاما.وعشرين

بينهاالعلاقةمننوعإيجادالخلئضرورةفىالبريطانى

الخليج،إلىحدودهاتمتدالتيالثانيةالسعوديةالدولةوبن

لاوكان.الخليجيةالمناطقشيوخعلىوقويةطولىيدولها

الموظفينبينالسياسيةالمشكلاتبعضظهورمنبد
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صاحبةبرلطانياوبينالخليجمناطة!فيالرسميديئأسسعودلينا

نأترىبريطانياوكانت.ألمنصقةاتلكفيالواسعالنفوذ

الاتصالطري!!عنإلاحلهايمكنلاالمش!سلاتتلك

أغاع!!االمؤتروالقويالحاكماترحيبنفيصلبالإمامالمباشر

وشيوخه.أحساحلارؤسماءعلى

كانتنيابريصاأأنوهيبالاهتمامجديرةنقطةرثمة

قدرلتعملوقتذاكالثانيةأصسعوديةاالدوأ!ةودكمسبتحاول

أحستأنلعدأطيداناعنفرنساإبعادعلىجهدها

عمدماخاصة،المنطقةفيأغرنسيةاأصعميا!ميةالالتحركات

إلىبيلحرصم!وكيماجيفوردلهاقاماختيباشيارةعرفت

قبلىأي،م1863هـ،أ028عامأ!ربيةاالجزيرةداخل

تب!!قدر،فقصأب!تألحواتر!يلنفيص!!الإماموفاة

أغرنسية.االحكومةإعدادمنكانتهذهرحلتهأن

فتحبمثابةكانتهذهبيليلويسرحلةفإنعليهولناء

نيابريصاأفكانتاشبريطانية،السعوديةللعلاقةجالنسبةالباب

عددتجاهأضانيةاالسعوديةالدولةنواياعلىللتعرفتسعى

ول!!لينهاصداقةعلاهشةإيجادأ-أهمها:منأعضاياامن

أطدولةأحترقيةاالحدودمعرفة2-.التانيةأسسعوديةاالدولة

تعدححااختيالخليجيةأصقبائ!!ام!هـفة3-.الثانيةأسسعوديةا

أ!حداتام!رهضة4-رعا!اها.مرالتانيةالسعوديةالدوا!ة

أ،اطدهكاةأ.ا.تدأ-اأصساحلمةااعحائ!ا9السماسة

سحي-!.هـء

الثانية.السعودية

إلىقدمهالديتقريرهشىأدرخليلىأنكرأطباوجدير

الدولةتتبعحصانتالتيأغبائلابأسماءقائمةحكومته

اشكاةتدشعكاتالتيالأخرىاوالقبائل،الثانيةأسمعوديةا

الهـياضفيالمسؤواصينبيليودعوقد.الخلبجمنطقةفيلها

معواتفاقمودةعلىواناالرياضأغادراند!رجوءلمإنيقائلا:

علاقةبإيجاديبشرماهناكيكونوأن،السعوديةمةالح!ض

نأالأرجووإني.الثانيةالسعوديةوالدوأ،نيابريصاأل!تودا!ثرأ

أحلمنرسميةوغيروديةبخدمةللقيامأغرصةاليتسمح

"لم.ومسقطاشياضرب!تالعلاقاتتسوية

ل!ترليمهمفاوضاتأيتجرأس!اأنهتقريرهفيليليويذكر

إلىالتوص!أومعاححدةأيعقدبشأنتركيبرفيصلالإمام

ا،أعر!تر!يبنفيصلىالإماموأن،ذلكحولماتفاه!

وقوعا!حافيإليهجميلييرجعأدفيرغبتهعنأ!داعاعند

فيأجريطانيةاللسفنإغراقأوتحيمأوسلبحوادث

ألمعتدين.باأحقوباتاأشدينزلحتىأصعقيرواالقطيفميناءي

لهذكرقدحانتركيبنشيصلالإمامأنأيضابيليويذكر

بينالعلاقاتمنحديدةصفحة!متفتحاصلياضرزيارتهأن

وبريطانيا.التانيةالسعوديةالدولة

أ!دولةاعلاقةكانت.فرنسامعالدولةعلاقة

بريطهانيابينالعلاقةمنأضعم!فرنسامعالثانيةأحسعوديةا

الثالثنابليونأنوالوا!.الثانيةأسعمعوديةاأسةأسدووا

جزيرةأخباربمعرفةكثيرامهتماكانفرنساأصورإ!برا

أصولمنخيوللشراءحاجتهإلىبالإضافة،أصعربا

جيفوردعلىالثالثلابليونعثروقد،الخيالةلجنودهعربية

فيعملالذيالمشهورالإنجليزيالرحالةبيلحريرووليما

وكانالهند،فيالإنجليزيبالجيعغ!ضابطهاحياتهبداية

إلىبرحلةللقياميخططوهوعليهعثر،العربيةيتقن

أصسياسيةاأوضاعهاحقيقةعلىليطلعأحربيةاالجزيرة

بثاقبالثالثنابليونرأىوقد.والاقتصماديةوالاجتماعية

نتائجويحول،الإنجليزياشحالةهذامنيفيدأربصره

قبلجاءكما.الفرنسيةاسسياسةلحسابدراستهورحلته

علىأطلقالذيلبلخإيباديا،سنةبخمس!تليلجريف

الجزيرةزارأاللاصل،اأسبانيوهو،بكعلياسمنفسه

نابليونللإمبراطورجاسوسعاالسرفييعملكانرالعربية

الثالث.نابليونالإمبراطوراولالأ

علاظتقيامفىترغبكانتفرنسافإنهذاومن

الوطنيةالمحليةالدولأقوىالثانيةالسعوديةأ!دولةامعودية

قدفرنساوكانت.الوقتذلكفيالعرليةالجزيرةفي

مناطقفينفوذهالمدوالحمعاسياسيامخطصااأعدت

فيالبريطانيالاستعماريالنفوذضربأج!!مناخشرث

مبدأعلىالفرنسيةالسياسةتركزتفقدولذا.المنطقة

طريقعنالشرقفيالهندإلىالوصولاستراتيحية

الجزيرةفيوالمنافذوالسواحلأسداخليةاالبحارضمان

السيئةوالعلاقةالتنافعريوضئسرالأمراوهذا.العربية

لمبيلجريف!أنوالواقعوفرنسا.بريطانياب!تالقائمة

بينهاالاتفاقاتاوالاتصالاتمننوعأيلفرنسايحقهت

فقدتماماالعكسعلىبل،الثانيةالسعوديةالدولةوبين

الثانيةالسعوديةالدولةفيالسعوديونالمسؤوأ!ناكتشف!

منفطردوه،أجنبيةلدولةوعميلجا!عوسبيلجريف!أن

بالدولةالرسميالبريطانيالاتصمالفإنعليهوبماءالبلاد.

اتخذتهالذيالأسلوبعنيختلفظلالتانيةالسعودية

هذايكنولم،الثانيةأصسعوديةابالدولةأسلاتصالضنسا

أبدا.موفقاالأسلوبا

بنفيصلالإماممنالمحتفسرأنهإلىبيليتقريرويشير

وكانفرنسا.بدولةالثانيةالسعوديةالدولةعلاقةعنكيتر

منرسالةتسلمسنينلضجقب!!من"!أنهالإمامجواب

المساعدةبتقديمالرسالةتلكفيفرنساتتعهدفرنسيةسفينة

السعوديالإمامويقول.البحرلم!طرية!عنالحاجةعندأسه

إلىالردإرسالمنيتطلبمماثلةأخرىرسالةتلقيتإنني

أضينالر!عاعلىرديوكان.دمشقفيأغرنسياالقنصل

الفرنسيةالحكومةعلىرديفيوعبرت،والامتنانبالشكر

".مساعدةأيإلىالحاضرالوقتفيأحتاجلالأننى
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معهاوانتهى،الثانيةالسعوديةالدولةانتهتوهكذا

منبعهدمطلعهفياتصفالذيالثانىاسمعوديالدور

السياسيالجومعادااللذينوألاضطرابالفوضى

حدإلىذلكوأثرنجدبلادفيوالاقتصماديوالاجتماعي

منالثانيالدوروصادفبنجد.المحيطةالبلادعلىكبير

باشاعليمحمدحركةبروزالسعوديالتاريخأدوار

خاصةنجدفيالحوادثمميرعلىأثرمماالامستقلالية

الحدثهذاساهمفقد.عامةالعربيةالجزيرةوبلاد

الفانيةالسعوديةالدولةتكوينتأخيرفيالتاريخي

الجزيرةمنباشاعليمحمدنفوذزوالوبعد.المستقرة

اهـ،256عاملندنمعاهدةتطبيقأثرعلىالعربية

الحكمجذورلتثبيتالحقيقيةالأ!مبابتهيأت،ام084

منجوفيالثانيةالسعوديةالدولةوبناء،السعودي

ذلكصادفوقد،النسبىوالامشقراروالأمنالسلام

ولم.الثانيةحكمهفترةفيتركيبنفيصلالإمامعهد

الدورهذافترةطولوالسلاموالأمنالا!عتقرارهذايدم

الفوضىمنحالةالثانيةالسعوديةالدولةاعترتبل

الأهليةالفتنةبسب!البلادإلىعادتالتيوالاضطراب

الأميروأخيهفيصلبناللهعبدالإمامبيننشبتالتى

الحكمدعائمتقويضإلىأدىمما،فيصلبنسعود

ليحلالثانيةالسعوديةالدولةسقوطوبالتالي،السعودي

سقوطمنالرغموعلىنجد.فيرشسيدآلحكممكانها

إلابها،عصفتداخليةلا!عبابالثانيةالسعوديةالدولة

مقوماتالنجديةالبلادفيتركتنفسهالوقتفيأنها

الدولتينوريثةهيالتيالحديثةالسعوديةالدولةقيام

قيامفىذكرهسيردأمروهو،والثانيةالأولىالسعوديتين

الثالثة.السعوديةالدولة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ريختا،لبحرينا

عبداللهبنتركي

تركيا

الأولىالسعوديةالدولة

تركيبنفي!كملبنسعود

السعودية

السعوديةالعربيةللمملكةالمالكةالعائلة

تركيبرفيصللنعبدالرحمن

تنياطبنعبدالله

سعودبنعبدالله

تركيبنفيصلب!عبدالله

تركيلرفيصلى

علىمحمد

سعودل!مشاري

تارلمصر،

تاريخ،المتحدةالمملكة

الموفموعصرعنا

الثانيةالسعوديةالدولةقياممقومات-ا

سعودالسعودبنمشاريالأميرحهود-أ

سعودآلالىاعبدسالأميرتركيحهودب

سعودآلتركيبنفيصلحهودج

علىمحمدلأطماعيصطدمليصل-د

القاهرةإلىتركىبنفيصلرحيلهـ

عليمحمدأطماعتحاصرالأوروبيةاالدول-و

مصرمنتركيبنفيصلعودة

المستقرةالسعوديةالدولةوبناءتركىبنفيصل-

الثانيةالسعوديةالدولةفمعف-

الأهليةالفتسةمنالعتحانىالموق!-أ

الفتسةم!رشيدآلموقص-ب

الفتمةنتائج-ج

الثانيةالسعوديةالدولةفيوالإدارةالحكمنظام-

القضائيالسظامهـالسياسيالنظام

الماليالمظام-والسسكريالنظام-ب

الاقتصاديالنظام-رالإداريالغظام-ح

الداخلىبالمعروفالأمرهيئه

المسكرعنوالمهي

الثانيةالسعوديةللدولةالخارجيةالعلاقات-

لريطهانيامععلاقمها-أ

لرنسامعالدولةعلاقةب

أسئلة

التانية.السعوديةالدولةقياممقوماتبي!-

الدولةلتكوينسعودبنممتعاريالأميرمحاولةعناكتب-

التالية.السعودية

الدولةبناءسبيللمىاللهعبدب!تركيالإمامجهودوضح-

الثانية.السعودية

بالدولةاللهعبدبنتركيبنفيصلالإمامعلاقةعنت!فى

لالتسا.علىمحمدرعامةفيممثلةالعتمانية

الأميرم!الحكمتركيبنفيصلالإماماممتعادكيصبين-

سعود.آلالرحمنعبدبرمشاري

فيباشاعليبمحمدتركيلنفيصلالإمامعلاقةعناكتب

الأولى.فيصلحكمكترة

.القاهرةفيسحنهم!فيصلالإمامحرجكيرووضح

عهدفيالثانيةالسعوديةالدولةحدودوصل!حدأيإلى!ت-

التانية.حكمه!مرةفيتركيبنفيصلال!مام

فيالعثمانيةبالدوا!ةتركىبنفيصلالإمامعلاقةكاتكيص-

التانية؟ح!صمهفترة

يأقط:ماتاريخياعر!-

سود،آلالرحمرعبدبنمشاريحودة،شرالمليداء،المعت!،

باشا،نافذباشا،مدحت،ثنيانشاللهعبد!ععود،ل!حالد

فيصل.لنمحمد،فيصلبنسعود

عمدالإمامب!أصقائمةاالفتنةفيالعثمانياضدحلاتمكي!بين-

فيصل.ب!سعودوالأميرفيط!ب!الله

الأهليةالفتسةعهدفينجدشؤون!يرشيدآلتدحلكيفبي!-

لية.اقالسعوديةالدولةلي

التانية.السعوديةالدولةلميالمتنةنتائحادكر

التانية.السعوديةالدولةفيالسمكريالسظهامعناكف-

التالمجة؟السعوديةالدولةفيالإقليمأميرمهمةما

التالية.السعوديةالدولةفىالشورىعنتكلم-

الدولةعهد!يالممكرصاضهسوالالمعروفالأمرهيئةعنتكلم

الثانية.السعودية

الثانية.أحسعوديةاالدولة!يو!قاتهالمالبيتموارد!راد-
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.أم119أهـ،32!عام!يعبدالعزيزالملكجيشمسيرة

الثالثةالسعوديةالدولة

منالخام!نيبدأتالتالدةالسعوديةالدولة

الملكمؤسسهاوبدأام،209يناير51هـ،أ931شوال

حديثةسعوديةلةدوإطارفىالبلادتوحيدفيعبدالعزيز

السعوديةللدولةتابعةكانتالتيوالأقاليمالمناطقتعيد

الثانيةالسعوديةالدولةنهايةلقدكانت.والثانيةالأولى

قبلفكانتداخلها.منتدريجياتاكلتلأنهاحقامفجعة

الجزيرةفيالسياسيكيانهافىشامخاهرماالتآكلهذا

الإماموأقواهمأئمتهاأعظممنواحدعهدفيالعربية

الهرمهذاأنإلا،الثانيةحكمهفترةفيتركيبنفيصل

داخلية،عوامللعدةنتيجةوالتصدعالتآكلفىأخذالكبير

مقدمتها.فىالإمامهذاعهدأعقبتالتيالمحليةالفتنةتأتى

تفسختأنبعدالدولةتلكسقوطالحتميةالنتيجةوكانت

لآواجتاحالأحساء،منطقةالعثمانيونفاجتاحمناطقها،

سعودآلحكمرشيدآلفأنهى،النجديةالبلادكلرشيد

وتأسستنشأتقدرشيدالإمارةأنمعنجد،ك!!في

لصديقهومساعدتهودعمهتركيبنفيصلالإماممنبأمر

شمر.جبلعلىأميراعينهحينرشيدبنعبداللهالحميم

التيالإمارةتلك،قائمةالرشيديةوالإمارةالعهدذلكومنذ

عهدفىألممقطهثمنجدفيالسعوديالحكمدعائمقوضت

السعوديةالدولةأئمةآخرفيمعلبنعبدالرحمنالإمام

اخانية.ا

الكويتفىسعودآل

نجدعنفأسرتهفيصلبنعبدالرحمنالإمامرحل

الشئأميرهاعهدفيالكويتفىليعيم!المطافبهواستقر

يمنحبأنالعتمانيةالدولةإليهأوعزتالذيصباحآلمحمد

الدولةيتفئموقفوهنا.الكويتفيالإقامةحقسعودآل

ترىفهي،الثانيةدولتهمسقوطبعدسعودآلمنالعثمانية

والدسائسالقلاقلإثارةمنخوفاوتحركاتهمإقامتهمتحديد

خصصتالعثمانيةالدولةأنحتىرشيد،آلأصدقائهاضد

سشونقدرهشهرياراتباوأسرتهفيصلبنعبدالرحمنللإمام

منتظم.بشكللهتدفعكانتماقليلا،عثمانيةليرة

فىإقامتهممنكثيرالحسعودآلأفاد.سياسيةتحركات

وغيرالسيامسيةتحركاتهمبدأتومنها،وقتذاكال!صيت

وأكدت.فقدوهالذيحكمهمأمجادلاستعادةالسياسية

بهالايستهانقوةسعودآلأنصباحلالالعثمانيةالدولة

محاولتهأورشميد،بنمحمدأطماعبروزحالفي

السيامسيةبالقوىالاتصالأو،العليةالدولةعنالاستقلال

الخليج.فىالسيادةذاتالأجنبية
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كانتالطيبةالعلاقةأواصرأنإلىهناالإشارةوتجدر

خاصة،الصباحمباركوالشيخسعودآلبينتوطدتقد

سعود،آلعبدالعزيزالسعوديبالفتىالشيخهذاعلاقة

الفتىالسعوديالأميرطوقالصباحمباركالشيخإنفقيل

وأمجادهمسعودآلقدراتيستغلأنوحاول.بذراعيه

بعدخاصةرشيد،ابنوخصمهعدوهضربفيالتاريخية

وجراحالصباحمحمدأخويهمنمباركتخلصأن

وعبدالعزيزالصباحمباركبينالعلاقةتوترتفقد،الصباح

سعودآليساعدمباركوأنخاصةرشيد،بنمتعبابن

بينحدثتصادماأنومعروف.بلادهفىيقيمونالذين

غاراتإنحتىصباحالوجماعاترشيدآلجماعات

الشيخلهاوتصدىالعراقحدودإلىوصلترشحيدابن

كانالذيالمنتفققبائلرئيسعجيميأبوباشاسعدون

رشيد.الضدمباركالشيخموقفيؤيد

سعودالفقدسعود.لآلالنجديالمجتمعولاء

فيالعربيةالجزيرةمناطقمنوغيرهانجدفيسلطخهم

قياممقوماتأنإلأالثانيةالسعوديةالدولةسقوطأعقاب

تحتاجخامدةلكنها،موجودةظلتالثالثةالسعوديةالدولة

تدريجيبشكليزدادنجدفيالولاءفظليحركها.منإلى

شعرواكلماخاصة،والمنفىالغربةفىوهمسعودلال

المجتمعمعالتعاملفيوشدتهمرشيدآلإدارةبسوء

الحكمبانيروننجدأهاليمنكبيرعددوظل.النجدي

لآوأن،الأولالمقامفىمحلينجديحكمالسعودي

دعمهممنولابدالوطنيللاستقلالرمزهمسعود

للدولةرشيدآلتبعيةمنتأكدواعندماخاصة،ومؤازرتهم

نجدضدقادتالتىالدولةوهىلها،وولائهمالعثمانية

تلكعلاقةإلىكثيراأساءتكثيرةعسكريةحملات

العربيةالجزيرةأقاليممنوغيرهانجدبسكانالدولة

.الأخرى

صحب.القياديةومؤهلاتهعبدالعزيزالملكشخصية

منخروجهفيالفيصلعبدالرحمنالإماموالدهعبدالعزيز

الكويت،فياستقرارثمالصحراءفىفترةوإقامتهنجد

،المكارهعلىوصبراوجلداتقشفاالعيشخشونةفأورثته

معتعاملهوفيوحروبهجهادهأثناءواضحاذلكظهر

ماالكويتفيإقامتهمناستفادكما،والأحداثالناس

علىواسعااطلاعاشمبابهمستهلفىسنينعشرعنيزيد

الكويتكانتحيثوأهدافها،الدوليةالسياسةأساليب

كانالدوليوالتنافس،العالميةوالدبلوماسيةالسياسةمحط

تكونأنتريدفألمانيا،الخليجفىالحقبةتلكفىأشدهعلى

وروسيابغداد،-برلينحديدسكةفيمحطةآخرالكويت

إلىالوصولوتحاولالمجالهذافيألمانياتزاحمالقيصرية

منطقةفىالطولىاليدصاحبةوبريطانيا،الدافئةالمياه

المجالاتفىوغيرهابريطانياتنافسوفرنسا،الخليج

الموادعنوالبحثوالتجارةالملاحةوخاصةالاستعمارية

تنهجالعثمانيةوالدولةلبئمنتجاتها،والأسوأقالخام

تثبيتجادةوتحاولالعربيةالبلادعلىقبضتهاتقويةسياسة

الخليج.مناطقفيسلطاتها

آبائهملكلاستعادةجهادهعبدالعزيزبدأوعندما

الجزيرةمناطقمعظمتوحدإسلاميةدولةوإقامةوأجداده

وتطقومنهجاوشريعةعقيدةبالإسلاموتؤمن،العربية

لديهكانتبدأعندما-كافةشؤونهافىالإسلامأحكام

لاماالقياديةوالمؤهلاتوالخلقيةالشخصيةالصفاتمن

ذكرهاعنفضلابايجازعنهللحديثالمجاليتسع

الصفاتهذهأبرزإلىبالإشارةنكتفيولكنبالتفصيل

:والمؤهلات

وأدائه،عقيدتهوصفاء،بربهبإيمانهوذلك.بدينهتمسكه

ورجائهوخوفهلأحكامهوتطيقه،الدينيةالشعائرلجميع

الله.من

وسخائهعبدالعزيزكرمعنالحديث.وكرمهسخاؤه

جودهعنمعروفهومماكثيراأقلفهوفيهأفيضمهما

الموقفبذكرونكتفي،كثيرةذلكعلىوالأمثلة،وكرمه

محرمفى-القصيممنطقةفي-عنيزةدخلعندما:التالي

أحدمنزلفيمدعؤاكانأم409مارسهـ،أ232عام

عاملى،اللهغفرسعودالاحزيزعبداالملكالعربيةالجزيرةموحد

.أم19"
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أمحبدلى(احمادآلمحمدبن)عبدالرحمنعنيزةوجهاء

منونخبةرجالهخاصةمنمجموعةيضمالمجلصوكان

البلادعلىبهاللهمنماحولالحديثداروالبلاد،أعيان

قيادته،تحتنجدبلادمعظماوتوحيدعبدالعزيزظهورمن

أمنيةاللحظةتلكشيلهكانتإداعماأحده!ا:وسأله

ويعيشأحسناهدافيوهو-منهالحاضرودوتوقع،شمحصية

ردهفكان،جميلةفتاةمنالزواجيتمنىان-أضصرانشوة

ليوزعهوإنماأجدخرهلا،المالمنمبلغاأ!ديهأنيتمنىأنه

نأإلاالعبدليمنكانفما،ورهشاهضهورجاله)خوياه(على

اصحابهعلىبتفريقهأعزيزعبداافقا،تمناهالذيالمالأقرضه

شيئا.لأسرتهأولشفسهيبة!ولم

أمحزيزعبدااهلكجودمنأضموذجاهذامنويتضح

نأالمتوقعفمنمعسروهوحالههذهكانتإذاأنهكرمهو

موسراكانإذاأ!رمارالجودمراتبمنتهىيبلممخاؤه

فعلا.حدثماوهو

شجاعةعبدالعزيزالملكشجاعةوفروسلته.شجاعته

العسكريأغائداشجاعةالمتهور،شعجاعةلاالمفكرالمتزن

فلاعليها،ويسيطرمواهبهيملكأنيستطيعالذيالموهوب

حياةوحياتهفيخايدفعانتحاريةمغامرةويغامرأعصابهيفقد

إذا-العركةحوضرعريتخلىولاثمنبلارخيصةأسهرجا

الأعصابصاخائرديبدو-عدةأوعددايفوقهعدوهكان

عرمدافعا،بربهواثقايقوموإنماالنصرمنيائسا،الرجال

شجاعتهتق!ظم،أهدافهتحقية!إلىساعيا،عقيدته

وما،الرياضفتحفيالبطوليةمغامرتهعسدوالبدنيةالنفسية

ي!شلملوالمملحةتوحيدفيوبجهادهبذلكليقومكان

الأولى.الدرجةم!محاربا

عندتبرزالتيالمتزنةشجاعتهعنكثيرةقصصوهناك

أهـ،032)الدنم(معرح!ةفيحدثمثلماالحاجة

وقدأم،519هـ،أ333)كنزان(ومعركةأم209

جسدهفيوجدواتوفيولما،معركةمائةمنأكثرخاض

.جرحوأثرندبةوأربعينثلاثا

الموضوعهذافيالحديث.وحنكتهوذكاؤهدهاؤه

وبينبيسهتعقدالتيالمؤتمراتفىمواقفهذلكفمن،يطول

مؤتمرفيتصرفهالمثالسبي!!وعلىالأخرىالدولممثلي

علىيدلوكا،الموقم!عالبهاالتيوالعبقريةالصبيحية،

لمعركةيخططلاأنهالبدايةمنذإدراكهنظرهوبعدحنكته

يخططكانبلإيجابا،أوسلباسيرتهبنهايتهاتنتهيواحدة

-أم!شما-الحربيتفادىكادولدامستمر،واسعلحكما

يحاربهمأنمنبدلآبدونهاالآخرينيكمسبأنويفضل

فيرغبتهعنناتجةالسياسةهذهتكنولم،لينتصهـعليهم

الإبقاءفي-أيضا-رغبتهبل،فقصأناصروهمندماءحقن

حصومه،مع-حاصةل!وف-كانوامنأرواحعلى

الأوائل-أنصارهكمسبحصما-هؤلاءسيكحسبأنهشهلإدرا

سيصبحونوأولئكهؤلاءمنكلاوأنآجلا،أوعاجلا

يكونوالمالذينالرجالاصطخاعهإلىإضافة،المرتقصشعبه

معه.وفاقعلىال!ياممنيومفي

خروجإلىالإشارةسبقت.والمجدالخبرةمنرصيده

مبكرةسنفىوهووالدهمعنجدمنعبدالعزيزالملك

الكويتفيالأسرةاستقرارثمالصحراء،فيمعهوإقامته

وقد،المكارهوتحملوالجدالصبرالصحراءحياةفأورثته

ودهاء،الناسمعتعاملهفيكياسةإلىالعواملهدهترج!ا

استقرارهوأثناء،والأحداثالمواقفمواجهةفىح!صمةر

جعلهامماالدولىللتنافص!مسرخا!سانتالتىأحويتافى

عبدالعزيزفيهادرس،أحالميةاالسياسةمدارسصمدرسة

الشئدهاءمنأفادكمامنهاوأفادأ!دبلوماسيةاالأساليب

الخلئوفيفيالسياسةمجالفيودرايتهالصباحمبارك

العالم.

تعاملالذيالوا!صياغةيعيدأنلخبرتها!شطاعكما

عناصرهيطوروأن،وم!صناتهلأصولهإهداردونمعه

وتلبي،طموحاتهلتواكبوالاستجابةالعطاءعلىالقادرة

.الجديدةالحياةمتطلبات

خطواتهبدأعندمافإنهوالفخارالمجدمنرصيدهأما

ضربتحكمعينيهنصبكانالبلادهذهلتوحيدالأولى

حققهفيماتمثلالمجدمنوإرثأصاريخ،اأعماقفيجذوره

دولةظلفيالبلادلهذهوحدةمنسعودآلمنأسلافه

وتنشر،للحكمومنهجاوشريعةعقيدةبالإسلامتؤمن

الإنجازهذالكنعنها،وتدافعالصافيةالإسلاميةالعقيدة

والتفريط.والضعفالتنافسخضمفىضاع

هذهالحمتعادةالأمعامسيةأهدافهأهممنكانلذا

الله-رحمه-أفنىفقدثمومنعليها،والمحافظةالأمجاد

الكفاحفيرجولتهوأعوامكهولتهوسني-شبابهزهرة

ويضيفويعمقهاالأمجادهذهيعيدأنا!شطاخحتى

العقيدةمنألسه!علىقويةموحدةدولةفبنىإليها،

وتحقق،العصريةالدولةمقوماتكللهاتوافرتوالشريعة

الأمثالمضربأصبحماوالاستقراروالأمنالرخاءمنأ!ا

العالم.في

نموذجاكانفقدله،وغفرعبدالعزيزالملكاللهرحم

والعسكريةالسيامميةوعبقريتهوفكرهشخصيتهفيفريدا

.والإدارةوالحكماالقيادةفيمتميزاونمطا

متعببنعبدالعزيزالأميريقفلم.الصريفموقعة

،الصباحمباركالشيخمناوراتتجاهضعيفاموقفارشيدآل

نإحتىله،معاديةمحليةقوةالكويتشيوخيعدظلبل

الصباحآلولاءفينيتشككلظلواأنفسهمالعثمانيين

وأنخاصة،منهمبريطانياإلىأقربأنهموشعروا،تحاههم
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الخليج.منطقةفىغيرهامنتأثيراالأكثرالقوةتمثلبريطانيا

حقويفهمهالأمر،هذايقدرالصباحمباركالشيخوكان

وسيلةخيرهىلمشيختهالبريطانيةالحمايةفاعتبر،الفهم

المحليةالقوىتدخلمنوحمايقهحكمهعلىللمحافظة

نفسهالوقتفيوهوفيها.أطماعلهاالتي،لإمارتهالمجاورة

الدولية.السياسسةعلىوقتذاكالعثمانىالتأثيرضعفيقدر

ترعىالتيالكويتضدرشميدابنتجاوزاتكثرت

فىطمعأنهحدإلى،ضدهوتدعمهمسعودالشؤون

وكانفيها.الصباحالحكموإنهاءالكويتاحتلال

،ونفوذهبقوتهويعتز،قياديةشخصيةرشيدآلعبدالعزيز

إلىالصباحمباركبالشيخأدتالتيالأموربينمنأمروهو

ذلكعلىبريطانيافوافقت،البريطانيةالحمايةطلب

الموافقهـ،أ631رمضانفيالحمايةمعاهدةمعهووقعت

.أم998يناير23

سعودوآلمباركالشيخب،سوءاالأوضاعازدادت

الإمامومعهالمكمباحمباركالشيخفساررشيد.ابنوبين

عبدالرحمنبنعبدالعزيزالاميروابنهفيصلبنعبدالرحمن

أيدوقد،دارهعقرفينجدفيرشيدابنلمحاربةسعودآل

علهانجدشؤونفىالتدخلاتهذهمثلعبدالرحمنالإمام

خاصة،هناكسعودآلملكلإعادةمواتيةفرصةتكون

طاقاتهابكلتعملنجديةقوةنجدبلدانفىظهرتوأنه

الفئةهذهنجد،فيرشيدآلنفوذزعزعةعلىوقدراتها

الأخبارترسلكانتالتيهىسعودلالوالمؤيدةالمتوارية

فيصلبنعبدالرحمنالإمامإلىبأولأولأنجدأوضاععن

دورهاأدتقدكانتنفسهاالفئةوهذه،الكويتفي

اممتردادعمليةفىمنظوركيردورلهاوكان،السري

.م2091هـ،ا931عامالرياض

فيمحدودةنجاحاتسعودوآلالصباحآلحقق

الدهناءبجيشهمفقطعوارشسيد،ابنضدالمشتركةحملتهم

والبلدانالقرىبعضودخلواالنجديةالأراضيفيوتقدموا

بينالكبيرةالصلةعرفواقدكانوافيهاالناسلأن،قتالدون

منمحاولةإلاالتحركاتهذهوماسععود،وآلصباحآل

منمحاولةوبالتاليرشيد،آلنفوذإضعافمحاولات

أمانجد.علىالسعوديةوالسيادةالسلطةعودةمحاولات

بالتقهقرفتظاهرمايبطن،غيريظهرفظلرشيدبنعبدالعزيز

قويبهجومباغتهاوأخيرا،الكويتيةالقوأتمستدرجا

فىالصباحمباركبالشيخكبيرةهزيمةإلحاقمنفيهتمكن

عاممنهاالشمالإلىبريدةقرببالصريفيعرفموضع

بهاومالحقالهزيمةهذهوتعد.ام109الموافقاهـ،318

بينمن،الكويتيللجانببالنسبةكبيرةخسائرمن

عنيعدلالصباحمباركالشيخجعلتالتيالألمحباب

الأخبارتسربتإذ،أخرىمرةنجدعلىالهجومفيالتفكير

منالانتقامفيالصباحمباركالشيخنيةعنالكويتمن

عنعدلمباركاالشيخلكن،الثمنكلفهمهمارشيدابن

قواتهبهامنيتالتيالخسائرحجمكبربسببهذهتحدياته

بريطانيامارستهالذيالضغطوبسبب،الصريفوقعةفي

لآضدتحرشاتهوقففيمباركالشيخصديقهاعلى

جماحكبححولالعثمانيةالدولةمعتفاهمهاوفيرشيد،

ومناطقالكويتعلىوتعدياتهرشيدابنوتابعهاصديقها

المنتفق.

صباحآلقواتانهزامسببالتاريخيةالمصادرعللت

التالية:بالعواملالصريففى

لم2-.وقوتهبنفسهوغرورهمباركالشيخزهوا-

كانت3-رشيد.ابنعدوهقوةحجممباركالشيخيقدر

يكنلم4-.المدربينغيرالمحاربينمنالكويتقواتمعظم

منهجزءكانبل،الوقعةفيمجنداكلهالصباحآلجيش

باتجاهمنهالأكبرالجزءوتركز،الرياضصوبتوجهقد

.الصباحمباركبقيادةالقصيم

بنعبدالعزيزالأميرأنإلىالتاريخيةالمصادروتشير

مباركالشيخمناستأذنقدكانسعودالعبدالرحمن

ومحاولةالرياضصوبأشوجهباعبدالرحمنووالده

عبدالرحمن،ووالدهمباركالشيخعلهفأذنعليها،الاستيلاء

الرياضإلىبهاواتجه،القوأتبعضمعالرياضإلىفتوجه

به.وتحرزتالحصنإلىحاميتهافلجأت،بغتةفدخلها

علىإرغامهاوقررأشهر،أربعةقرابةعبدالعزيزفحاصرها

مباركالشيخهزيمةولكن،الحصنمنجانببهدمالتسليم

ويخليينسحبعبدالعزيزجعلتالصريففىمعهومن

خبرةالمحاولةهذهأفادتهوقد،الكويتإلىويعودالرياض

مدىوعرفوأهلها،بالرياضمعرفتهوزادت،جديدة

لآلسيوتهموكرههمسعود،آلحكملعودةاستجابتهم

إمكانفىبربهرجاءهوقوتالامالنفسهفيفأحيترشيد

مععود.آلملكاستعادة

الثالثةالسعوديةالدولةتأسيس

بنعبدالعزيزالأميرخرج.الريماصاستردادمحاولة

ممتينمنصغيرةحملةرأسعلىسعودآلعبدالرحمن

إعادةإلىالراميالكبيرلمشروعهوالمؤيدينأقاربهمنرجلا

التيالبلادكلفيوإنمافقط،نجدفيليسسعودآلملك

الدولتينأجزاءمنجزءاتشكلذلكقبلكانت

والثانية.ال!ولىالسعوديتين

صوبمعهومنسعودآلعبدالعزيزالأميراتجه

يبرينفيقصيرةفترةالصغيرةوقوتهالأميروأقام.الرياض

عامرجبفىالربالخاليأطرافعلىواحةوهي

عبدالعزيزالآميروكان.م1091أكتوبرالموافقهـ،ا931
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الرياضلدخولعسكريةخطةوضعقدسعودآل

ألاعينهنصبوضجعفقدرشميد،ابنقواتمنوالمشردادها

عدداقواتهتفوقالتيرشيدابنقواتمعمواجهةيلتقى

البلدانمنقوأتهتزوديكونأنوقرر.وتدريباوعتادا

قليلةقواتهلأنمنها،بالقربيص!أوبهايمرالتيوالقرى

كافيةالإبلمننقلوسائللديهاوليسجهة،منالعدد

لربماذلكفعلولووالعتاد،والمعداتالكثيرالزادلحمل

علىعبدالعزيزخطةواعتمدترشيد.لابنأمرهانكشف

الأداءفيالسرعةعنصروعلىالحربفىالمباغتةأسلوب

النهاروقتوالاختفاءوالنومالليلفىالتحركإلىبالإضافة

منه.الذهبيةالفرصةفتضيعأمرهلاينكشفحتى

وضعالرياضقربعبدالعزيزوصللما.الهجومخطة

مناحتياطيةقوة:أقسامثلاثةإلىقواتهفقسم،للهجومخطة

وأاشياضمركزمنقريبةمسافةعلىت!ضنرجلاعشرين

بقيادةرشيدالنحاميةفيهاتقيمالتيالقلعةأوالحصن

وجماعةرشيد.آلمتعببنعبدالعزيزاللأميرعاملعجلان

عبدالرحمنبنمحمدأخيهقيادةتحتتكونقواتهمنأخرى

منالقريبةالنخيلمزارعإحدىفياختفتوقدسعودآل

فتكونالثالثةالجماعةوأما.الشمسيةنخيلوهي،الحصن

الحربةرأسوهي،نفسهسعودالعبدالعزيزالاميرقيادةتحت

نأالصغيرةالقوةهذهواستطاعت.اسمعوديةللقواتبالنسبة

منمقربةعلىكميناتنصبوأن.الظلامفيالصورتتسلق

نامقدكانأنهصادفالذيعجلانمنتظرينالحصنباب

عحلانخرجالصباحوفى.الحاميةعندبالمصمكالحصنفى

سعود،أ!آعبدالعزيزمنمباغتبهجوموفوجئالحصنمن

بنعبداللهالأميرفرماهالمصمكقصرداخلالهربوحاول

مقتلبعدالحاميةواستسلمتبمقاتلةبضربةسعودآلجلوي

لآلعبدالعزيزثمللهالملكبأنالمناديونادى،عجلانأميرها

بالحكم،سعودآلعبدالعزيزالأميرالرياضأهلوبايعسعود.

يناير15الموافقأهـ،931عامشوال5يومفطذلكتموقد

.أم209

الدولةلتأسيمم!حقيقيةبدايةالمحاولةهذهنجاحويعد

البلادتوحيدعمليةتبدأومنها)الحديثة(،الثالثةالسعودية

التيوالأقاليمالمناطقتعيدحديثةسعوديةدولةإطارفي

كانتلقد.والثانيةالأولىالسعوديةللدولةتابعهكانت

مغامرةوهىجدا،وصعبةجادةمحاولةالمحاولةهذه

مضمونغيرنجاحهالأنحعسابكللهايحسب

طريقةبأنهاوليمزكنثالكاتبوصفهاولذاولامتوقع.

حمزةفؤادويصفها.مده!شوحذقفائقةبراعةعلىتدل

قدرا.وأجلهاشأناوأعظمهاالبطولةقصصأروعمنبأنها

،اليونانأبطالقصصتشبهقصةبأنهاوهبةحافظويصفها

سعود.بابنأحاطتالتىالأخطارعظموترينا

برجي!

برش::"!زنج!ببربرب!جغ3

وتبدف،الريافي،المصمكلقلعةالغربيةالرئشةالواجهة

.أم359هـ،أ435الغريالشماليواضح

بةلبوااو

.أم399لهاالفميةالصياسةإحراءبعدبالرياضاللصمكقلعة

النجديةالبلادلوحيد

مناطقإلىاهتمامهيوجهسعودآلأحزيزعبدابدأ

ولاءتكنكانتالمناطقهذهوأنخاصة،الرياضجنوب

آمناملاذاتشكلظلتالتيالمناطقتلكوهيسسعود،لال

الحملاتتداهمهمكانتأنيومالشيخوالسعودلآل

قاتلواالذينأيضاوهم.ضدهمالموجهةالمصريةالعثمانية

قرراعندمابالفؤوسسعودبنوخالدبيكإسماعيل

الشيخوالسعودآليؤوونلأنهممنهموالانتقامتأديبهم

وأتباعهم.
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الدفاعيةخطوطهتأمينسعودآلعبدالعزيزالأميرقرر

فأرادرشيد.ابنعدوهعلىللهجومذلكبعدلينطلق

جبهةقيامليضمنالرياضالمركزمعالجغوبمناطقتوحيد

مازالواالذينرشيدالضدوتقويهموقفهتدعمقوية

العبدالعزيزالتقىوقدنجد.مناطقمعظمعلىيسيوون

الدلمبلدةفيرشيدآلمتعببنعبدالعزيزبقواتسعود

آلعبدالعزيزحليففيهاالنصروكان،الخرجبلدةقرب

جمئعودةأمامالطريقالنصرهذاوسهل،وقواتهسعود

الدولةإلىالرياضمنالجنوبإلىالواقعةوالقرىالبلدان

بولائهاالمناطقتلكلهدانتفقدوبالفعل،الثالثةالسعودية

الفوضىعلىسيقضيالذيالتوحيديلمشروعهوتأييدها

السعودية.الدولةغيابأثناءالبلادسادالذيوالاضطراب

عددوازداد،الثالثةالسعوديةالدولةرقعةتوسعتوهكذا

الناشئة،الدولةاقتصادياتكلههذامعوازدادتأتباعها،

وسعيادتها.كيانهابذلكفقوي

صوبالتوحيديةجهودهسعودآلعبدالعزيزوجه

قوةويبعد،دولتهكيانيدعمكيالرياضشماليمناطق

الدولةإلىوحدهاالتبمالمناطقعنوتأثيرهرشيدابن

ثمالوشمبلداناكبرشقراءبلدةفدخل.الثالثةالسعودية

دولتهمناطقمعالوشمإقليموحدقدبذلكويكونثرمداء

المعاركحدإلىتصللمرشيدابنقواتمعمناوشاتبعد

المعاركفيماسنراهوهو،الحاسمةأوالفاصملةوالوقعات

رشيد.وابنسعودآلعبدالعزيزبينرحاهادارتالتي

لآعبدالعزيزواستمر.جهادهيواصلعبدالعزيزالملك

معظمإعادةواستطاعسدير،منطقةباتجاهزحفهفىلممعود

المجمعة-عدا،السعوديةالدولةإلىوقراهاالمنطقةبلدان

حيث،الوقتبعضعليهامتنعتفقد-الإقليمقاعدة

انضوتثمرشيدآلقبلمنالمنطقةحاكممقركانت

أخذتالثالثةالسعوديةالدولةأننلحظوهكذا.لوائهتحت

،الرياضشمالىالواقعةالنجديةالمناطقفيتتومئتدريجيا

الدولةوأصبحتنجد.بوسعطالمعروفةالمناطقفيأو

منطقةحدودتتاخمالحاليةحدودهافيالثالثةالسعودية

وبناءرشيد.ابنسيادةتحتتزللمكانتالتيالقصيم

العسكريةالخططيضمعأخذسعودالعبدالعزيزفإنعليه

منبذلكيتمكنكي،دولتهإلىالقصيممنطقةلضم

الاقتصاديةالمقوماتوتوفير،جهةمندولتهحدودتوسيع

القصيمأنومعروف،أخرىجهةمنللدولةالضرورية

وهي،مشهورةتجاريةمرأكزوفيها،ممتازةزراعيةمنطقة

بها،تمروالحجيجالتجارةقوافللأنأيضامهمةمنطقة

الواقعةالمناطقوحدقدسعودالعبدالعزيزيكونهكذا

منفقطالسنتينلاتتجاوزمدةفيوجنوبهاالرياضشمال

ولهافعلاقصيرةمدةوهي،دولتهعاصمة،الرياضدخوله

ولاءيعدسعودلآلالمناطقتلكولاءأنوهيمدلولاتها،

البلدانتلكأهالىمنالكتيرفإنوبالمقابلومتأصلا،كاملا

متعبأبنعبدالعزيزحكمأسلوبعنراضينيكونوالم

فوجدوا،حكمهمنالخلاصإلىيتطلعونفبدأوارشيد،آل

فرصةسعودالعبدالعزيزبقيادةالسعوديةالقوةظهورفي

لذلك.مواتية

دولته.إلىالقصيمبلدانضمسعودآلعبدالعزيزأراد

نفودفيجرادبنحسينبقيادةرشيدلابنسريةفقابل

ابنوقتلرشيدابنقواتفانؤمت،الفيضةقربالسر

الموافقهـ،أ132عامذلكوكانأتباعهمنوكثيرجراد

وقعةصغرها،منالرغمعلىالوقعةهذهوتعد،أم409

أمامهالطريقمهدتلأنهاسعودآلعبدالعزيزصالحفي

الناشئة.دولتهإلىوضمهاالقصيممنطقةبلدانلتوحيد

علىأم409اهـ،321عامسعودآلعبدالعزيزعزم

العدةأعدوقد،القصيممنطقةفيالرشيديالوجودإنهاء

استيلاءقبلالبلادتحكمكانتالتيالأسربمساعدةلذلك

القصرودخلعنيزةصوببقواتهفتوجهعليها.رشيدآل

أربعمسافةعنيزةعنيبعدوهو،الحميديةبقصرالمعروف

ذلكوبعد.الإبلعلىركوباأوالأقدامعلىمشياساعات

فهيدقيادةتحتوكانت،عنيزةفيرشيدابنحاميةحاصر

هاجمتالاستسلامالسبهانفهيدرفضولما،السبهان

قواتودخلتوقتلته،حاميتهسعودآلعبدالعزيزقوات

اهـ،322عاممحرم5فيعنيزةسعودالعبدالعزيز

سعودآلعبدالعزيزهاجمثم.أم409مارس13الموافق

فيالاستسلامرفضتالتيبريدةفيرشيدابنحامية

عامربئالأولفيإليهاضطرتولكنهاالأمر،مطلع

.أم409مارسالموافقهـ،أ232

ماعلىالمتفرجموقفرشميدالعبدالعزيزيقفلم

القصيم.فيانتصاراتمنسعودالعبدالعزيزأحرزه

تركيوعتادتركيةعثمانيةبقواتمدعوماقواتهفجهز

سهلفيالسعوديةالقواتوقابلتركيةماليةومعونات

ونشبت.القصيمبلدأنمنالبكيريةبلدةفيالبكيرية

عامالاخرربيعمنالأولليلةفيالوفينبينالمعركة

فنيةولظروفأم(.409عاميونيو51اليلةأهـ،322

وأخطأتالسعوديةالقواتبعضضاعتوتخطيطية

العثمانيةالقواتعلىالهجومفىالعسكريةوخطتهاهدفها

بينهمودارتشمر،خياموراءنفسهاووجدت،التركية

موقفبمأربكمما،اشتباكاترشيدابنقواتوبين

فرسانهبعضمعالوقعةمنانسلالذيلحمعودآلعبدالعزيز

السعوديةالقواتفانهزمت،قنبلةبشظاياأصيبأنبعد

منوقتلرجل،000.1حوالىالوقعةتلكفيمنهاوقتل

منوقتلرجل،000/1حواليالنظاميالعثمانيالجند
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الملك!تحهاانتيولتالةحائلومها،الشماليةالمنطقةحصون

الحجار.مسطهقةضمألىبعدعبدالعريز

رشيدآلمناثنانلينهمرج!!003حواليالشمريين

منالرغ!اعلىسعودآلعبدالعزيزولكن.الجبلحكام

حمعمنتمكنمنها،فريقوضياع،قواتهشمملتشتت

عشرةغضونفيمقاتلالافبعشرةقدرتسعوديةقوات

وكانتأ!ا،لقتارشيدابنقواتصوبوزحف!،فقطأيام

!ععودآلعبدالعزيزفتقدم.الشنانةبلدةفيأغواتاتلك

رشيدابنقواتيهاجمأحذومنها،الرسبلدةإلىبقواته

وإعدادها،وتحصينهاقوتهامدىلمعرفةمتقطحشكلعلى

فيالعدوهذامادامالعدوإضعافاساليبمنأسلوبوهو

يلتقيأندونالمناوشاتتلكطالتوقد،المدافعوضع

.كبيرةمباشرةوقعةفيالجيشان

ففاجأتهالخلفيةالموا!إلىالتراجعرشميدابنقرر

وقعةفيعليهفانتصرتإمكاناتها،لكلالسعوديةالقوات

92الموافقهـ،أ322عامرجب18فيالشمانة

الحاسمةالمعاركمنالشنانةوقعةوتعد.أم409ممبتمبر

ذإ،الرشيديةوالقواتالسعوديةالقواتبينوالفاصلة

نجد،بلادفى!علطتهتركيزمنسعودآلعبدالعزيزتمكن

بالنسبةخاصةلنجد،أععلياالحاكمأنهللجميعوأظهر

معه،المحادثاتبابفتحتالتيالتركيةالعثمانيةأطدولة

قلبفيالحوادثتراقبظلتالتياكبريطانيةوالدولة

الدولةتاريختعرفنفسهالوقتفيوهيالعرليةالجزيرة

كثيرةمسائلحولاتصالمنأكترمعهاولهاأ!سعوديةا

الخليجية.المناطقتهما

العسكريللوجودالنهايةبدايةالشنانةقعةرتعدر

للإمارةالنهايةبدايةتعدكمانجد.فيالتركيالعثماني

الدولةامتدتالوقعةهذهبعدإذنجد،فيالرشيدية

وتراجعت،القصيمبلدانكللتشملأضةالثاأصسعوديةا

قدلذلكفتكونشممر،جبلباتجاهرشيدابنقوات

والطاقاتوالسكانالاتساعمحدودةمنطقةفيانحصرت

ية.الاقتصاد

ابناستغلأركانها.تثبتالثالثةالسعوديةالدولة

وذهابه،القصيمعنسعودالعبدالعزيزغيابفرصةرشيد

خصومه،ضدثانيبنقاسمشيخهاأضحدةقطر11

أهلهافا!شنجداسترجاعها،يريدبريدةنحوبجيشهشزحف

رشيدابنقواتوفاجأبسرعةفجاءسعود،آلبعبدالعزيز

صفر18فيبريدةبلدةمنبالقربمهناروضةفي

عليها،وانتصر،ام609عامأبريل41الموافةىهـ،أ432

أميررشيدآلمتعببنعبدالعزيزأ!اقعةاهذهفيوقتل

بنمتعبابنهالإمارةحكمفيفخلفهرشيد،آلإمارة

آلعبدالعزيزمعصلحاعقدالذيرشيدآلعبدالعزيز

مناطقوسائرالقصيمبلادجميرعنبموجبهتنارلسعود

ومركزهضممرجبلعلىلالإمارةلهالاعترافمقابلنجد

منتماماالعثمانىالجندانسحبالموقعةهذهوبعد.حائل

العثمانيللجندمععودآلعبدالعزيزكفلوقدنجد،بلاد

الثانيعبدالحميدالسلطانإليهفأرسلمشرفا،انسحابا

القصيمفيالعثمانيللجندالطيبةمعاملتهعلىشكررسالة

البلاد.منانسحابهخلال

وتكونتماما،انحسرقدرشيدآلنفوذيكونوهكذا

جميعلتشملحدودهاامتدتقدالثالثةالسعوديةالدولة

نجد،مناطقباقيمعتوحدتالتيالقصيممنطقة

وضعوأصبح.الحديثةالسعوديةالدولةإلىوانضصت

وأصئجدا،ومهلهلاصعباوضعااششيديهالإمارة

الإمارةهذهعلىالقضاءسعودآلعبدالعزيزلإمحان

لازمتالتيالقوةومقوماتفيها،الضعفعواملمستعلا

مسألةإلاالرشيديةالمسألةوما.الثالثةالسعوديةالدولةبخاء



705الثالثةالسعوديةالدولة

منالعثمانيالرسمىالوجودانتهاءبعدخاصةفقط،وقت

مهنا.روضةوقعةأعقابفينجد

بنسلطانالأميرنكثبحد.توحيدمشروعمواصلة

لامتعبعليهاوقعالتيالصلحبشروطرشيدآلحمود

حمودبنسلطانوكانمهنا.روضةوقعةأعقابفىرشيد

الأميرمقتلبعدشمرجبلفيرشيدآلإمارةتولىقد

عمومته،أبناءبعضقتلهالذيرشيدآلعبدالعزيزبنمتعب

التالغالقصيمأميروأبلغ،متعببصلحهذايتقيدولم

معمتعبالأميروقعهالصبالذيبانسعوداللعبدالعزيز

فرصةأوجدمماومنقوضا،لاغياأصبحسعودآلعبدالعزيز

بلادمنماتبقىعلىللانقضاضسعودآللعبدالعزيزكبيرة

العامةالظروفوساعدت.الرفميديةللإمارةتابعةمازالت

إلىالراميمشروعهتحقيقفيسععودآلعبدالعزيزوالخاصة

بينخلافاتفدبت.دولتهإلىالنجديةالبلادكلضم

التمردحركاتمنحركةوقامترشيد،آلأسرة

الأصرة.هذهزعماءبينوالاغتيالاتوالقتلوالاضطراب

منلعددتعرضقدسعودآلعبدالعزيزأنمنالرغموعلى

التوحيدلمشروعاتنتيجةظهرتالتيالداخليةالمشكلات

7091أهـ،33اوأ325عاميبينالفترةفيهذه

هناككانتالمشكلاتهذهإلىوبالإضافةام،219و

عامنجدبلادعمالذيوالجوعالاقتصاديةالظروف

لمالحوادثهذهكلفإن-ام809الموافقهـ،ا327

لايقافاللازمةالتدابيرأتخاذمنسعودآلعبدالعزيزتمنع

الظروفمستغلينبالقصيموتحرشاتهمرشيدآلنشاط

فيه.الداخلية

حمودبنمعلطانقواتمعسعودآلعبدالعزيزاشتبك

هاجمواالذينالدويشولاديةبريدةأهلمنوانصاره

أهـ،32ءشعبانمن5ليلةالطرفيةفىالسعوديالجيش

هذهفيسعودابنوانتصرأم709سبتمبر41المصادف

الرشيدحمودبنسلطانوانهزمساحقا،انتصاراالمعركة

زحفجيشافجهزانوامهأهلهعليهفعاب،حائلإلىوفر

،لصدهبجيشهزحفالذيسعودابنلملاقاةالجبلمنبه

فجددتشمررؤساءمنطوالهبنبرغشبينهمافتوسط

حائلإلىعادأنوما،سلطهانخرقهاالتيالسابقةالمعاهدة

وقتلحائلفيالفتنةفثارتعبيد،بنسعودأخوهقتلهحتى

باسمفيهاالحكم!مبهانآلفتولى،وشهرينسنةبعدسعود

فأغارواالمعاهدةيحترموافلمالمتعبعبدالعزيزبنسعود

لنجدتهمفهبسعود،لابنالتابعةالقبائلإحدىعلى

ابنفيهاانتصمرمعركةرشيدآلقواتوبينبينهودارت

تاريخوكان-الريحانييقولكما-مبيناانتصاراسعود

اهـالمصادف327عامالأولربيع5الواقعةهذه

الأشعلى.وقعةوتسمىام،91312909

حائل.فيالشهيرةالقلاعإحدىأيمرفقلعة

دعمأجلمنالأتراكبالعثمانيينرشيدالاتصالازداد

الأتراكالعثمانيونوأخذسعود،آلعبدالعزيزضدموقفهم

الدولةوكانت،والذخيرةبالسلاحرشيدبنسعوديمدون

عنالعوديالنفوذلضربجاهدةتعملالتركيةالعثمانية

لالالتاريخيةالحقبعبرالشديدلعدائهارشيدآلطريق

خوضرشميدالوقرر.السلفيةللدعوةومحاربةممعود،

فىالطرفانوالتقىسعود.آلعبدالعزيزمعجديدةمجابهة

وشماليالزلفيبلدةشرقيجراببماءيعرفموضع

فيأجدوالتوطينأنشئتمنظمةهجرةأولوهى،الأرطاوية

الموافقهـ!ا333عامالأولربيع7فيذلكوكاننجد،

دورالوقعةتلكفيللبدووكان.ام519عاميناير42

وتركواالعجمانفانسحبونهايتها.أحداثهافيكبير

خذلانهأجلمنالوقعةمنوفرواسعود،آلعبدالعزيز

خيامعلىشمربدووهجم.انكسارهفىوالإمعان

مطربدووهجمنهبها.فيوأمعنوأسعودآلعبدالعزيز

عبدالعزيزعلىوماكان.أيضاونهبوهارشيدابنخيامعلى

فيهمقتلاويمعناالبدويطاردأأنإلارشميدوابنمععودال

فاختلخيامهما،منمانهبوهمنهميسترداأنأجلمن

وترتيباته،أمورهفىكلالطرفانوانشغلالوقعةنظامبذلك

وفازالاخر،علىانتصارامنهماأييحرزأندونوتفرقا

الجانبين.كلامنوالأسلاببالغنائمالبدو

أهـ،333جرابموقعةبينالواقعةالفترةتعد

عامرشيد،آلالمتعبعبدالعزيزبنسعودومقتلام519

فى،طلالبنعبداللهأبيهعمابنبيدام919أهـ،338

صبفترةالمدةهذهتعد-للنزهةخارجانوهماالمغواة

رغمسعودآلعبدالعزيزوالسلطانحائلأميربينوهدنة

علىرشيدآلتحريضعلىبنحسينالشريفمحاولة

الصلح.نقض

بيدالقاتلقتلسعود،فيهقتلالذينفسهاليوموفي

سعودأخيابنالإمارةفتولىرشيدبنسعودعبيدأحد
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معالصلحتجديدوحاولعبدالعزيز،بنمتعببنعبدالله

رجيةاتحائلشؤونتكونأنفاشترطعبدالعزيزالسلطان

السلطانفسير،الحربوأعلنتفرففشرطه،إليه

الافعشرةحواليمنم!صئاحائ!!إلىجيشاعبدالعزيز

عبدالرحمنبنمحمدألاميراأخيهإلىوعهدمقاتل

شمر،مهاجمةسعودالأميراللهإلىووكلحصارها،

،الأحداثموقعمنقريباليكونالقصيمفيهوورابط

منالماضيالعامفياششرطهمابقبولحائلمنوفدفجاءه

السلطانعليهمفرد،إليهالخارجيةحائلشؤونتكونأن

فيمايدخلواأنعليهموأن،ذلكقبولهبعدمعبدالعزيز

ويلاتمنانفسهمويريحواليريحوهنجد،أهالىفيهدخل

وآلالحربشوكةإليهيسلمواأنالانوشروطه،الحروب

وبعدعلينا(ماوعإصماأضاماأممم)يكونهذاوعندرشيد،

الحصاروشددطالشرررشضتحائلإلىالوفدعادأن

شسهرين.مدةسعودالأميرقادهالذي

بنطلاا!بنمحمدحائلإلىوصلالأثناءهذهفي

عبداللهحائلأميرففر،الجوفمنقادمارشيدآلعبدالله

إلىوالتجأوجههمنرشيدآلعبدالعزيزبنمتعبابن

حائلعنالحصارففكسعودآلعبدالعزيزبنسعودالأمير

بنمحمدحائلإمارةفتولىمتعببنعبداللهلأميرهاوعاد

موالينأهلهاكانالتيحائلقرىعلىحملةوقادطلال

عمهابنفعلهمماقريبابهموفعلبهموفتكسعودلابن

الصريفوقعةبعدالقصيمابأهلرشيدالالمتعبعبدالعزيز

إلىعبدالعزيزالسلطاداضطرمما،والتنكيلالبطعقمن

منطقةمنالقريبةقواتهفأمر،الموقفلحسمالسريعالتحرك

،هناكيوافيهمحتىلحصارهاحائلإلىفورابالتوجهحائل

فيالرئيسيةبالقواتعبدالعزيزالسلطانتحركحيث

لحماحةووصل،أم61181129هـ،ا12111/933

حيث،بالجثاميةأم11140134،8/92119فىالمعارك

وكادتاللأولىالقواتمعحربفيطلالابنكان

الجيمقفهاجمه،طلالابنمنخدعةنتيجةبهاتحلالهزيمة

حائل،مدينةحصونإلىوانسحبفهزمهالرئيسي

سعودابنإليهموكتب،السعوديالجيعقفيهافحاصره

طلالابنإمرةبقاءفاشترطواتسلموا()سلموا:يقول

الحصارأمدطالولماعبدالعزيز،السلطانذلكفرفض

فليعذرناالشتاء،وأقبلالحصارأمدطال)قد:يقولكتب

وعائلةالمدينةليسلمواأيامثلاثةلهم،أنذرناهمإذاالأهالي

والنار(.بالرصاصمسرعونغرضناإلىفخحنوإلاالرشيد،

الملكلهاعرفالتيالإنسانيةالمواقفأحدوهذأ

منعلىوشفقتهرأفتهفيهاتتجلىالتىعبدالعزيز،

حزمهعلىبرهاننفسهالوقتوفي،رعيتهمنسيصبحون

العسكرية.وعبقريته

طلالابنعنيتخلونالأهالىبأنالجوابجاءهوقد

المحيطةالحصونلتسليمامشعدادعلىوأنهماالرشيدوبيت

ألفينالسلطانفأرسلسعود،ابنقواتجاءتهماإذالالمدينة

أمنثم،بحائلالمحيطةالحصمونلهمففتحتأ!هرجامن

إليهفخرجوا،وأموالهموأعراضهماأرواحهمعلىأضاسا

الله.يشكرونوهميبايعونهأفواجا

سعودابنفأمنهبرزانقصرفيفتحصنطلالابنأما

سعود،آلحكمإلىحائلعادتوهكذاففعلسلمهوإذا

بنعبدالعزيزالسلطانحكمتحتكلهانجدوتوحدت

التاسعاليومفىذلكوكانسعودآلعبداشحمن

نوفمبراأهـالمصاددت034عامصفرشهرمنأ!شمرينوا

.أم219

حالفيكانتحائل"!ولكن:الريحانيأم!!يقول

منالقوافلوكانت،دلكقبلسنةمنأكترالحرب

وكان،الضيقأهلهافشملعنها،منقطعةوالعراتأحصيتا

جاء-لتخفيفهامتأهبافجاءهمحالهملشدةعائااسملطهان

ووزعالعطاء،للناسفأجزل-والمالبالثيابوحاءبالمؤن

أحدلىقال.ال!سسواتمنوألوفاالرز،أكياسمنألوفا

رمق،اخرعلىالأخيرةالحصارليلة"كنا:سلمواالذين

وكلناالأولىالتسليمليلةفأمسينا،والموتالمجاعةشبحنرى

"!.مطمئنون،مكسيون،نونشبعا

والرحمةالنبلفىغايةهيالتيالمواقفمنوهذا

تعليق.إلىمعهنحتاجلامماعبدالعزيزالملكمنوالإنسانية

الشرقيةالمنطقةاسترداد

قدالعثمانيونكانالأحساء.لاسترجاعالتخطط

اليومتعرفالتيالمنطقةوهىالأحساء،حكماستردوا

العراقعلىباشامدحتولايةعهدفي،الشرقيةبالمنطهقة

فينشبتالتيالفتنةأثرعلىأم871أهـ،288عام

بنسعودوأخيهفيصلبنعبداللهبينالسعوديالبيت

الثانية.السعوديةالدولةعهدفيفيصل

وأخذ،الشرقيةالمنطقةبأمرسعودالعبدالعزيزاهتم

فكانت،الأتراكالعثمانيينيدمنلاسترجاعهالخطط

ولالوالثانيةالأولى:السعودسينللدولت!تتالعةالمنطقة

سعودآلعبدالعزيزهووهافيها،تاريخيةجذورسعود

إخراجطريقعندولتهعنالشرقيالحصاريفكأنيحاول

يسهمبحريمنفذلدولتهيكونحتى،الأتراكالعثمانيين

السعوديةالدولةمنهاتطلوبوابةالبلاد،اقتصادإنعاشفي

أقوىالخليجومشيخاتبالكويتإتصالهاويجعل،الثالثة

منطقةفىأساسيبدورتقومأنلهاويتيحسعهولة،وأكثر

البريطانيللنفوذمجاورةوتصبح،الخليجيالساحل

كما،الخليجمنطقةفىوالعسكريالسياسيالثقلصاحب



905الثالثةالسعوديةالدولة

علىالقضاءالمركزهذامنالثالثةالسعوديةالدولةتستطع

الأجزاءفىفساداتعيثالتيالطريقوقطعالتمردحركات

قيامسبقتالتيالفترةوخلال.العربيةالجزيرةمنالشرقية

الأحساءفىالعامةالأحوالكانتالأولىالعالميةالحرب

العواملوأهم،وموقفهسعودآلعبدالعزيزأهدافتخدم

استعادةفيبمغامرتهعبدالعزيزليقومالجوهيأتالتى

هي:الأحساء

فيالعثمانيةالدولةاتبعتهاالتيالاستراتيجيةأن-أ

العامةالمنافععلىالشخصيةالمنافعتفضيلالأحساء،منطقة

والاستبداد،بالظلميتسمالعثمانىالحكمأسلوبجعلمما

العسكرية.القوةعلىبقائهفيويعتمد

العثمانيينإضعافعلىتعملكانتبريطانياانب-

دولإلىعلاقاتهافيتميلبدأتالعثمانيةالدولةأنخاصة

بمبدأيخللأنهبريطانيا،يقلقأمروهوألمانيا،لاسيماالوسط

الدولى.التوازنعلىالمحافظة

والتمردالثوراتبإخمادالعثمانيةالدولةانشغالج-

بحربانشغالهاوخاصةالدولةمناطقبعضاجتاحااللذين

.البلقان

النفوذضعفازدياد:العواملهذهعلىترتب-د

وتدهورفيها،والعتادالمؤنونقصالأحساء،فيالعثماني

ومعاناة،معنوياتهموضعفللجندالصحيةالأوضاع

الضرورية.الموادشحمنالمواطنين

سعودالعبدالعزيزالإمامالأحساءأهاليمكاتبةهـ-

الظلممنفيههمممايخلصهمأنمنهويطلبونيستنجدون

حكمهتحتالمنطقةوإدخالالأحساءباستعادةوالمعاناة

.والعدلوالأمنالرخاءليعمهم

عامالبلقانحربفيالعثمانيةالدولةهزيمة-و

ونفسية.ماديةاثارمنخلفتوماأم139أهـ،331

أحسنالعواملهذهعبدالعزيزالملكاستثمروقد

الشرقية-)المنطقةالأحعساءمنطقةاستعادةفقرراستثمار

المغامرةعنصريعلىتعتمدبطوليةخطةووضع-(،حاليا

العملهذاأنشكولا،تفصيلهسيأتيماوفقوالمفاجأة

سياسيةعبقريةعلىيدل-اللهرحمه-عبدالعزيزالملكمن

ومتابعةوظروفها،البلادبأوضاعودرايةعسكريةوحنكة

والجهادالخيرسبيلفيالملكاتهذهوظفوقدلأخبارها،

وشريعةعقيدةبالإسلامتؤمندولةفيالبلادلتوحيد

.الحياةشؤونجميعفيأحكامهوتطبقومنهاجا

إجراءسعودآلعبدالعزيزحاول.سريةاتصالات

منكلفيممثليهاطريقعنبريطانيامعسريةاتصالات

إلىالراميلمشروعهتأييدهالضمان،والبحرينالكويت

م.291هـ،ا933عاملحلولالعزيزعبدالملكاستعادهاالشرقيةالمنطقةحصون
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توافقلمبريطانياأنومع،العثمانيينمنالأحساءامشرجاع

قبيلالأحساءشؤونفيالتدخ!!علىسعودآلعبدالعزيز

ضددعمأيأسهتقدم،ولمالأولىالعالميةالحربنشوب

عاتقهعلىأخذأنهإلاالأحساء،فيالأتراكالعثمانبن

قوتهعلىمعتمداالعثمانيينمنالأحساءاستردادمغامرة

.المحدودةوإم!!اناتهالنجديةوقواته،الذاتية

الأحساء،صوببقواتهسعودآلعبدالعزيززحف

بعدإلىص!!رلمار،التامةبالسريةالعسكريةتحركاتهوأحاط

خطةضعر،الهفوفلمدينةالغربياسمورمنكيلومترين

التر!سيةالعثمانيةالحاميةوإجلاءالمديحةلدخولشاملةحربية

منالسلاأءوعمل،أقمسامثلاثةإلىقواتهفقسممنها.

الأسواربهاالسعوديالجندليتسلقوالحبالالنخيلجذوع

تسلكهاكانتالتيالبدائيةالحرليةالطرقنلحظوهناليلا.

،تقليديفالسلاح،وقتداكحروبهافيالسعوديةالقوات

علىالأولالمقامفييعتمدبسيطتقليديالقتالوأسلوب

والحططالسلاحنوععلىاعتمادهمنأكثرالمفاجأةعامل

فيالتركيةالعثمانيةالحاميةفإنوبالمقاب!!.السسكرية

وأ-،محدودةوأسلحتهاالعدد،قليلةأيضاكانتالأحساء

هير،الملليعتريهاشح!ان،المنطقةأهافيمعوفاقفىتكن

الجندأنمنالرغمعلى،ومتدهورة!ميئةنفسيةحالةفي

ذإ،المنطقةفىالمحدودةالحدمةالنظايخضعكانالعثماني

مشتين.كليبدلالعثمانيالجندكان

مدينةودخلواالأسوار،تسلقفىالسعوديالجندنجح

فيهايقيمالتيوالقلاعالحصونصوبوتدفقوا،الهفوف

سعود،لابنثملله!!الملك:المناديونادى،العثمانيالجند

العثمانىالجندقاوموقد"!.مكانهفليلزمالسلامةأرادمن

فالحمتسلمواجدواها،بعدمشعروالكنهممحدودةمقاومة

أرواحهماعلىأمنهمأنبعدسعودالعبدالعزيزورحلهم

مالجلاءعلىوساعدهم،الركائبلهموقدم،وأسلحتهم

إلىثمالبحرينإلىومنهالعقيرميناءإلىوأمتعتهمعائلاتهم

.أم139هـ،أ331عامذلكوتم،العراقفيالبصرة

قيادةتحتسعوديةحاميةسععودالعبدالعزيزأرسل

مقاومةدونفدحلتها،القطيف!إلىسويلربنعبداشحمن

ورحلامشسلمتالتيالعثمانيةحاميتهاقبلمنتذكر

عنرحلالذيالعثماليبالجندولحقواالبحرينإلىأفرادها

الدولةإلىالأحساءمنطقةعادتوبذأسك.الهفوف

عبدالعزيزقبلمنالأحساءاستردادويعد.الثالثةالسعودية

بدايةالحديثةالسعوديةالدوأصةأجزاءمعوتوحيدهسعودآل

منكلوبينالسعوديةالدولةبينجديدةعلاقاتلقيام

الحديثةالسعوديةالدولةلأنوبريطانيا،العثمانيةالدولة

ساحلالخلئولهاعلىتطلقويةمحليةدولةأصبحت

عليه.طويل

-ي!ءس!سش!ص"؟.!ء33-ءلأ!+ع*برع!-ءى"-ءدح3،ررلاكا+!كا!لم*1-+

ش!ضي!ئولأءدصرزفيجس!ضكا-جم!زر3-بمير-ى3-ى-ء

غ!ي!!يمبرحعلأ-ثمؤثر-ص؟رر!ى7ء--!ء7ء،3لا!.

عفرعبدالريزالملكحلالةتسلقهالذيالحائط.الهفوفقلعةحائط

منصعوها!لالمباستعمالأم139أهـ،331عامورلاقهلهالثه

العتماسينالجندوإحلاءالقلعةفتحلهمتموقد.والحبالالمحيلحذوع

!حها.

عسيراسترداد

عبدالعزيزالملككانالتىالفترةفيعسيركانت

سياسيين:قسمينالبلادلتوحيدكفاحهيواصل

أبها.وقاعدتهعائضآلإمرةتحتمنهماالشمالي

.جازانوقاعدتهالأدارمعةإمرةتحتوالجنوبي

الشيخدعوةبنشرالدولةفيسعودآلأئمةقياموأثناء

علىالمنطقةسكانأقبلالإصلاحيةعبدالوهاببنمحمد

السعوديةالدولةلواءتحتالسراةعسيروانضوتاعتناقها

وتبعيتهمالسياسيولاءهمفكانأهـ،215عامالأولى

سعود.ل!ل

أهلهاأبلىعسيرعلىعليمحمدقواتزحفتولما

لنطاميالجهادلواءوحملعخهاالدفاعفيحسنابلاء
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إلىعلىمحمدفأرمملههوواصرهزمتقواتهلكن،ضمعيب

-هناكأعدمحيثاسطبولإلىومنهابالحديدمقيدامصر

-.أللهرحمه

الذينيزيدآلمنمرعىعائفبنالأميرعهدوفي

القواتزحفتسفيانأبىبنمعاويةبنيزيدإلىينتسبون

لواءعائضفحملعونبنمحمدالشريفومعهاالعثمانية

عامعليهمانتصرمعاركعدةوبعدالمقاومة

اهـ.25ا-أ025

عامالبلاداجتاحالذيالوباءفيعائضتوفيولما

علىفعملمحمدأبنهبعدهمنالإمارةهـتولىا273

الحجازحدودوصلحتىبلادمنحولهمافينفوذهبسط

نأالفترةتلكفيصادفأنهإلاشرقا،وبيشةشمالآ

العربية،البلادعلىقبضتهمتقويةسيا!مةانتهجواالعثمانيين

أهـ،288عامباشارديفبقيادةقويةحملةفأرسلوا

علىعائضبنمحمدفا!شسلمأبهاحاصرت1871،،

غدرباشامختارأحمدالعثمانيالقائدلكن،الامانشرط

لآوأبعدوا،عثمانيةولايةوجعلوهاالبلادواحتلواوقتلهله

بالأميرالاستعانةإلىاضوواأنهمإلاالحكمعنعائض

أهـ،033عامعائضآلمحمدبنعليبنحسن

ظلالوقتذلكومنذ،الإدريسيحاربهمعندماأم219

ضمفيقسليمانالعثمانىللمتصرفمعاوناحسنالأمير

باشا.

منالاتراكوانسحبالأولىالعالميةالحربقامتولما

السيرةيحسنلمولكنه،عائضآلحسنبهااستقلعسير

رلمملهموبعثواالقبائلمنهفنفرتواستبد،الرعيةظلمبل

وظلمهأميرهمتسلطيشكونعبدالعزيزالإمامإلى

العلماءمنستةأبهاإلىفأوفديحميهمأنويناشدون

والسنةبالكتابالعملفناشدوهحسن،الأميرإلىوكتابا

ابنمنتدخلاذلكفعداباؤه،عليهكانماإلىوالعودة

باحتلالفهددبا!شقلالهومسامعاالخاصةشؤونهفيسعود

مايوأهـ،338عامشعبانفي.الأولىالحملة.

بنعبدالعزيزعمهابنعبدالعزيزالإمامأرسل،ام029

ألفينمنمكونةقوةرأسعلىسعودآلجلويبنمساعد

أبهابينحجلةعندعائضابنبجندفالتقىالمحاربينمن

وفتحها،أبهاإلىوتقدمعائضابنفهزم،مشيطوخميس

إلىفأرسلهممساعدلابنوأسرتهعائضابنفاستسلم

إمارشهمإلىردهمفيورغبصععودابنوأكرمهم،الرياض

الإمارةعنالتخليآثروالكنهم،لهتاب!نيكونواأنعلى

إلىوعادوا،السخيةوالمقرراتالمشاهراتلهمفرتبنهائيا

بنحسنوانتقلأبها،فيمحمدفأقام،راضيندياره!ا

حرملة.بلدتهمإلىعائض

الذيعهدهعائضبنحسننقض.الثانيةالحملة

الشريفوأمدهضدهالقبائلوحرضسعودلابنأعطاه

حاميتهاوحاصرأبهافهاجموالسلاحبالمالعلىبنحسين

العقيلي،فهدالبلدأميرمعأفرادهافأسر،استسلمتحتى

عبدالعزيزالسلطانلأنشهور،بضعةالفتنةهذهواستمرت

فلماأوضاعها،وتنطمحائلمنطقةباستعادةمشغولأكان

عسير.إلىالتفتشعأنهامنانتهى

عشرةحواليمنمكونةقوةعبدالعزيزالسلطانجهز

وفىقيادتها،فيصلالأميرابنهإلىووكل،رجلآلاف

إلىبقوتهالأميروصلأم229يونيوهـ،0134عامشوال

هزمهمحتىفقاتلهمخصومهمنقوةفيهافوجد،بيشة

القواتوقدومعائضابنالهزيمةأخباربلغتولما،وشتتهم

فيوتحصنوحجلةمشيطخميسأمامهاأخلىالسعودية

فىوتحصنواعائضآلفأخلاهافيصلالأميرفهاجمهاأبها،

الشريفبقيادةحسينالشريفمنمددوجاءهم،حرملة

فيصلالأميرفأرسلبكوحمديالفعرحمزةبنعبدالله

مهمتها،فيفنجحتحرملةعلىللسيطرةجيشهمنقوة

لنجدتهم،هائلةقوةأرلمملقدحسينالشريفوكان

أرسلهاسعوديةحملة،الفتيةالمملكةإلىضمتهاا!لنيعة.أبهاحصون

وذلكلعد(فيما)الملكفيصلالأميرالهقيادةتحتعبدالعزيزالملك

.أم129هـ،أ034عام
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الجيشفهزمواالمجاهدينمنقوةفيصلالأميرفكلف!

،القنفذةإلىالمنهزمةفلولهفتقهقرتمنكرةهزيمةالحجازي

مععسيروتوحدت،عائضآلفتنةعلىبذلكوقضى

أحربيةا)المملكةالثالثةأ!سعوديةاالدولةفيالأخرىالأقاليم

ولما،عفيصانلنسعدفيصلالأميرفيهاوأمر(السعودية

بنعبدالعزيزسعودلنعبدالعزيزالسلطانعينتوفي

قويحازمارجلاوكانعسير،منطقةعلىأميرا،ابراهيم

،التصرفوحسنوالكرمبالدهاءمعروفا،الشكيمة

جميحا.اللهرحمهم

الأدارسةإمارةاسترداد

فىالأدارسةإمارةش!طواأصديناالأدارسةينتعسب

بمنصقةضيهتتنعاأفىمايعرفأو،ونجرانجازانمنطقة

المغربمتصوفةصتفقيهعالمإلى،السيلمانيالخلاف

ححذاوكاد،باطغربفاسأهلمنإدريسبنأحمداسمه

ونزلعاما.ثلاثيننحوبمكةالحرامالمسجدجاورقدالعالم

وتلقوامريدوهحولهفالتف،أمهـ083أ462عا،بصبيا

وأصبحالشاذليةالطريقةنمطعلىوهي،الاحمديةطريقته

هـأ532عاموفاتهوبعد.صبيافيوأتباعمكةفيأتباعله

يؤسسبدأالذيأحمدبنمحمدابنهحلفهأم،837

فيودورهلوالدهتكريماالأهاليوأيده،صغيرةإمارة

ابنالهولدتبسودانيةأحمدبنمحمدوتزوج.ريادتهم

محمداسمهوأرراأ!هأنجبتبهنديةعليوتزوج،علياسمه

أهممنعلىبنمحمدف!صاد،أم876هـ،أ392عام

وأدهامم.الأدارسسةأسرةأفراد

إمارته،يقويأنالإدريسىعليبنمحمدحاول

الإيطاليةالحربفترةفيالعث!انيينضدبالإيطاليينفاتصل

الأسطولوساعده(،الطرابلسية)الحربليبيافىالعثمانية

الأدارسةإمارةمشكاءوتكمنالأحمر.البحرفيالإيطالى

مكة-شريف-عليبنحسينالشريفمنكلاأنفي

الإمارةأرضيعد-اليمنإمام-الدينحميديحيىوالإمام

بنمحمدالسيديحافظوكي،بلادهمنجزءاالإدريسية

آلالعزيزبعبداتصلالضياعمنإمارتهعدىالإدريسيعلي

والدعمالعونمنهوطلب،وملحقاتهنجدسلطانسعود،

كلمعسيئةعلاقةعلىوملحقاتهنجدمعلطانوأنخاصة

منطقةحاكموقتهاوهو،اليمنوإمامالحجازشريفمن

المجاورةالإدريسيةالمنطقةأمرويهمه،الداخليةعسير

السيدمركزوملحقاتهنجدسلطاندعماوبالفعل.لحدوده

ومطالبالشريفمطالبضدالإدريسيعليبنمحمد

عاموفاتهحتىالجانبمنيعالإدريسيوا!شمراليمى،إمام

.أم239أهـ،341

بنمحمدالسيدوفاةبعدالإدريسيةالإمارةاضموبت

محمدلنعليابنهخلفهأنبعدخاصة،الإدريسيعلي

،وخلعوهالأهالىعليهفثارضعيفا،حصانالذيالإدريسي

قدرحاولالذيالإدريسيعليبنالحسنعمهبايعواو

ففاوض،المنطقةفيأصسياسيةاالقوىبينيوازنأناستطاعته

البريطانيينوفاوض.دعمهأجلمنمصوعفىأجينالإيطها

دوليتينقوتينبينيوازنوحتىايضا،مساعدتهأجلمن

مرغنيعمهابنوأرممل.المنطقةفىقوينفوذلهما

لآعبدالعزيزالملكليفاوضالمكرمةمكةإلىالإدريسي

الإدريسيمرغنيووقعالحجاز،منطقةدخولهبعدسعود

أهـ،345عامسعودالعبدالعزيزمإلملكمعاهدة

بالإمارةالخاصةالحمايةمعاهدةباسمعرفت،أم269

حمايةتحتالإدريسيةالإمارةبمقتضاهاوضع،الإدريسية

سعودالعبدالعزيزالملكويدير،الثالثةالسعوديةأ!دوأ،ا

بيددأخلياالإمارةإدارةوتبقى،الخارجيةأصشؤونابموحبها

سعوديعاملأل!دارةفييساعده،ال!دريسيالحسنأصسيدا

سعود.آلعبدالعزيزالملكيعينه

لإمارته،المحليةالشؤونإدارةعنالإدريسيعجزولما

وغيرها،والجباية،والإدارة،الأمنضبطعلىالمحافظةمثل

إلىالإدريسيالحسنأبرق،الإمارةفيالداخليةالأمورمن

الأولىجمادىأ7فيسعودآلعبدالعزيزالملك

إسنادورضانابموافقتناتقرر":يقولأم039هـ،أ34!

".جلالتكمعهدةإلىوماليتنابلادناإدارة

شورىمجلسبتاليفسعودآلعبدالعزيزالملكوأمر

ولاتكونأهلهامنيتكونالإدريسيةبالمقاطعةخاص

الإدريسي،الحسنالسيدموافقةلعدإلانافذةقراراته

الداخليةالأمورفيالنظرالمجلسهذاوظيفةوكانت

وظل.السعوديةالبلادمعوتوحدتضمتالتيللمقاطعة

الإمارةفيمحليةلحكومةرئيسوكأنهالإدريسيالحسن

الحسنعنتصدرالداخليةالأوامر!لىوكانت،الإدريسية

كلفيسعودآلعبدالعزيزالملكعننيابةالإدريسي

ومؤامراتدسائسولكن.أطمقاطعةالداخليةالشؤون

الحسينبنعبداللهالشريفيتزعمهالذيالأحرارحزب

نفوذهبنهايةعجلمماالتهور،إلىالإدريسىالحسندفعت

وتعاونعبدالعزيز،الملكحكمعلىتمردفقد،المنطقةفي

وجماعتهزعيربنفهدالسعوديالأميروحبس،أعدائهمع

فأرسل،الإدريسيةالمقاطعةفيالسعوديينالموظفينمن

براصبياإلىوالعدةالعددكثيفةقواتعبدالعزيزالملك

فهرب،الإدريسيالحسنمقاومةعلىقضتوبحرا

يدعمهيحيىالإمامكانحيثصنعاءإلىالإدريسي

فيوالأدارسةالإدريسيالحسنوظل.الثورةعلىويشجعه

بينالحربأنهتالتيالطائفمعاهدةحتىاليمن

سلمعندها،ام349هـ،أ353عامواليمنالسعودية

إلىالأدارسةمنمعهومنالإدريسىالحسناليمنإمام
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اتفاقيةشمروطأحدبموجبسعودآلعبدالعزيزالملك

تسليمعلىصريحبشكلينصالذيالطرفينبينالصلح

الإمارةزالقوهكذاسعود.آلعبدالعزبزللملكالأدارسة

مناطقممياسةمجالفي،الأدارسةدوروانتهىالإدريسية

تجاهتطلعاتهمواختفت،نفوذهموزال،العربيةالجزيرة

والسلطة.السيادة

)الحجاز(الغربيةالمنطقةضم

والشريفسعودآلعبدالعزيزبينالثقةعدمجوساد

الحرباندلاعقبيلالحجازشريف،عليبنحسين

حسينالشريفأسرحادثةهذاعلىتدل،الأولىالعالمية

العزيزعبدأخيسعودآلعبدالرحمنبنلسعدعليبن

بأمررجالهايستنفرعتيبةباديةفيكانالذيسعودآل

سعودآلعبدالعزيزعدوقدلمسعود.العبدالعزيزأخيهمن

الشريفمنعليهصريحاعتدأءبمثابةالتصرفهذا

أنهألحادثهذامنسعودالعبدالعزيزوفهم.حسين

ولهذا.للمساومةعليبنحسينالشريفيتبعهأسلوب

العزيزعبدمعالمواجهةيريدلاماءإلىماءمنيتنقلصار

تركناعليناهجمت)إذا:يقولعبدالعزيزإلىكتبفقد

فيبقى،مكةإلىسعدبأخيكوعدناوالخيامالمعسكرلك

الشحريفيرافقوكان(،الصلحتطلبأنإلىعندنا

اعتنقممنبلدهأهلوكان،لؤيبنخالدالشريفحسين

الدولةإلىوانضم،عبدالوهاببنالشئمحمددعوة

المنهج،هذاعلىوأسرتههووسارالأولىالسعودية

حيثسعودبنوعبدالعزيزحسينالشريفبينفتولمسط

)أنيريدولكنهسيئةغايةلهليمستالشريفأنأخبره

التركعندتنفعهورقةلهفاكتب(التركمعيبيضوجهه

عبدالعزيزفقبلسعد،برجوعأتكفلوأناتضركولا

تنفعورق()قصاصةلهوكتبلؤيبنخالدوساطة

تدفعأنفيهاوتعهدكاتبها،تضرولاالتركعندالشريف

تكنولمهـ،أ.سنةكلمجيديآلافلعمتةنجدبلاد

.ورقمنقصاصةسوى

والشريفسعودآلعبدالعزيزبنالعلاقةوتوترت

أعقابهاوفىالأولىالعالميةالحربأثناء،عليبنحسين

نجدبينالحدودترمحيمحولالنزاعحوادتبسبب

الشريفمنععندماالطرفينبينالعلاقةوتردتوالحجاز،

الحج.فريضةلأداءالحجازدخولمنالنجديينحسين

علىبنحسينالشريفثورةبسببكثيرأالأموروساءت

العالمقيادةإلىالراميةوتطلعاتهالعثمانيينالأتراكعلى

الشريفأعلنعندماايلأمرهذاتطوروقد،وزعامتهالعربي

الشريفدعموقد.المسلمينخليفةأنهعلىبنحسين

فيعائضآلأيضاودعمسعود،ابنضدرشيدآلحسين

تنشبكانتالتي،الأخرىالخلافاتإلىبالإضافةعسير

التيوالمشكلات،البدويةالقبائلتبعيةبسببالطرفينبين

.أخرىجهةمنالقبائلتحدثهاكانت

خاصةوالحجاز،نجدبينالحدودعلىالنزاعأدىوقد

فىالو!بنبنالحربوقوعإلىوالخرمةتربةواحتيحول

عامأوائلأهـ،337عامشعبان25فىتربةوقعة

فيباريسفيالسلاممؤتمرانعقادفترةأثناء،أم919

الجيم!فيهاانتصروقد.الأولىالعالميةالحربأعقاب

يقودهكانالذيحسينالشريفجيشعلى،السعودي

الجيشإنحيثكبيرا،الانتصاروكان.عبداللهالأمير

بدايةتربةوقعةتعدلذا.شملهشتتقدالمنظمالهاشمي

دولتهمسقوطثمالحجاز،فيالهاشميينضعففيالمشوار

الحجازمناطقضمفاتحةأيضاتربةوقعةوتعد.فيه

التيالتحصيناتآخر

عبدالعريرالملكفتحها

ز.الحبفي
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ترلةالأن،الحديثةأصسعوديةاأسةالدوبلادضمنوتوحيدها

أسداخل.امنالحجازبلدانلوابةهي

أصثحريف!اقواتعلىهجوماالعسعوديالجيمثرضت

ئف!الماأقربالحويةفيقعةرفدارت،الطائف!فيحس!ت

ثمأسسعودسة،االقواتأمامالهاشميالجيشفيهاتراجع

صؤر7شيعنوةشدخلوهائثصأ!هاأاعلىالسعوديونهجم

أعدا،ا!يشاصلةقعةرودارتأم462هـ،أ343عام

الحس!ت،بنعليالأميراوقواتالسعوديةالقواتلين

معس!علىواستوأصتالسعوديةالقواتفيهاانتصرت

أغواتاواضطرتالهدا،فيالحسينبنعلىالأمير

أجلةفيذلكوقع،المكرمةم!!باتجاهالتراجعإلىالهالثممية

منالحامصراليومصباحوفي.نفسهالعاممنصفر27

الشريفاضمم!!أم،429هـ،أ343عامالأولربيعشهر

ح!-عنوالاعتزالالتنحيقبولإلىعليبنحس!ت

علىملاصاالحس!تبنعليال!ميرباسهونوديالحجار،

مر16أجلةفيا!-هـمةم!ضةعليالملكأحلىوقدالحجاز،

شيأ!سعوديونادحلهاو،م31إ42هـ،أ343الأولاربيع

للعمرد،محرمونوهمالفسهأمحامامنالأولاربيعمن17

لسيةالحرمدخولا،يجوزبأنهأفتواالرياض!علماءلأن

.القتال

ولايعهالم!صمةمكةوملحقاتهانجدسلطاندح!

ك!طاالعدةيعدوأحد.ووجهاؤهاوشيوخهاعلماؤها

مدينةبحصارقواتهفأمر.وبلدانهالحجازمدنمنماتبقى

يناير3الموافقهـ،أ343عامالاخرةجمادى7فيجدة

جيشهقيادةوملحقاتهانجدسلطانوتولى.أم259

يضيقوأخذ،اشغامةفىثمالوزيريةفيفعسكر،بنفسه

منح!إلىالسرايابعضووجه.المدينةعلىالخناق

ت!كواستطهاعت،والليثوالعلا،،وينبع،ورابغ،القنفذة

شييمعنوملحقاتهانجد!علطانوكاندخولها.القوات

موانئجميعت!صنلأنأيضالخططوكان،جدةحصار

سلصاأنوكان.قواتهبيدالبحريةعبورهومناطقالحجاز

المدينةلدخولالدويشفيصلوجهقدوملحقاتهانجد

أحديحضرعندماإلاالا!شسلامأهلهاورفض،المنورة

الأميرإلىا!متسلمتوأخيراعبدالحزيز،السلطكانأبناء

الأوليحمادى91فيسعودآلعبدالعزيزبنمحمد

والجندالضباطأمنأنبعدبمأ259أهـ،344عام

أمراوأصدرتهما،وممت!طواموالهماأرواحهمعلىوالأهالي

.العامبالعفو

السعوديالجيعثرهزمأنفبعد،اللهشرفهامكةأما

الأحوالاساءتمنتصراأ!ائفاودخل،الهاشميالجيش

واختل،الفوضىوانتشرت،الأقواتوشحتم!سة،في

جدةفيمؤتمرايعقدواأنوالعقد،الحلأهلدفعكا،الامن

الألثمراف،حكممنالحجازأخخليصأسلوبإيجادأجحث

حس!تالشريفمنيطلبواأنالأولىالحطهوةوكانت

ربيعمنالرابعفيفأرسعلوا،عليلابنهالحكمعنالتنازل

عامأكتوبرمنللثالثالمصاد!هـ،3431عامأ!الأر

مائةالبرقيةوقعوقد،دأسكمنهأيصلبونبرقية،م4621

جدالوبعدوالتجار،أيلأعيانراأحلماءامنأرلعونو

منالخامسفيلابنهتنازلالأعيانواالحس!تل!تمحازهـدر

نفسه.أصشهرا

أهلممثليبينومفاوضاتمراسلاتدارتذأ-كبعد

قررأننتيجتهاوكان،مكةفيالسعود!توالقادةالحجاز

فيسبباكانمما،مهماتهوانتهاءحلهالوطنيالحزبرئيس

موالاتبتهمةوسجنهمأعضائهبعضعلىالقبضإلقاء

السعوديةالدولةإلىالحجازامهمةوتيسيرالسعودي!ت

أضة.الثا

الملكاضطرمماجدةفيتحصنفقدعلياطلكأما

بنفسه،قادهالبلدعلىمشدداحصاراضيزأنأحزيرعدا

للنصرمواتيةكانتأنحرصةاأنمعاعامنوامشىهـأحصتر

حفاظاالتريثاثرعبدالعزيزالملكول!ش،حدةاقتحامر

تسليمفيوأملافيها،المقيصنالأجانباوعلىجيشهعلى

مراسلاتفبعدأراد،مالهتموقد،قتالدونعليالملك

أجلادامنوالخروجأضسليماعليالملكعرضوواسطات

ووقعه،الممبوشروطهصيغةإلىالطرفانوتوص!!بشروط

فيالحسينلنعليوالملكوملحقاتهانجدمعلطانمنحص!!

ديسمبر17الموافة!هـ،أ434الاخرةحمادغرة

يلي:كمالنودهوأتت،م621ء

الثلاثاءيوممساءقب!!جدةمديمةعلياطلكيعادرأ(

أمتعتهبر!يعيأخذأنولههـ،أ434الاصهـةجمادى6

وخيوله.!عيارتهذلكفيبماأحشخصيةا

المعداتمنشيئايخرجأنعليأطملكيحقلا2(

ولعشابيك.وقواربلواخرمنلحكومتهوما،الحربية

الموظفين!علامةوملحقاتهانجدمعلطانيؤمن3(

وعسكرينمدنيينمنالهاشميةالحكومةفيالعامل!ت

يمنحوأنوبدو،حضرمنالمدينةأهاليجميعوكذلك

والجندالضباطجميعلترحيلويتعهد،العامالعفوالحميع

بلادهمإلىجدةفىالبقاءيرغبونلاالذينالهاشممي!ت،

جنيهالافخمسةبجدةمنهماالموجودينعلىويوزع

ذهبي.

وأصبحتالحجاز،فياعاشمياالححمانتهىوه!صذا

تتبعكانتالتيالبلادحميعتضمأخةالثاأصممعوديةاالدولة

وبذلك.الذهبيعصرهافترةفىالأولىاالسعوديةالدوأ!ة

المناطقجميعتوحيدمنسعودالأحزيزعبداالملكتم!س

وقد.السعوديةالعربيةالمملكةهيموحدةقويةدولةفي
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ذلك،تحقيقسبيلفىكبيراجهداعبدالعزيزالملكصرف

ربعحوأليإلىتصلمدةوالصعبالشاقالعملهذاودام

فيمحارباسعودآلعبدالعزيزالملكقضاها،الزمنمنقرن

وتاريخهالسعوديالبيتمجدوإعادةالبلادتوحيدسبيل

الطويل.

الإنجازاتأهممنالسعوديةالعربيةالبلادتوحيدويعد

الحقيقةهذهوتتضحعبدالعزيز،الملكحققهاالتيالسياسية

والراحةبالاستقرارالمواطنفيهاشمتعالتيالدولةقوةمن

تحميقويةمركزيةحكومةظلفيبالأمنوينعموالهدوء،

مستقر،آمنوطنفيوالكرامةالعزةلهموت!!لرعاياها

وتتضيح.وزمانمكانكلفيالمواطنيرجوهاأموروهي

بحالوالآمنالمستقرالوضعقارناإذاالثابتةالحقيقةهذه

مناطقفيالمواطنيعيشهاكانالتيوالاضطرابالفوضى

الدولةغيابوفي،السياسيالتوحيدقب!!العربيةالجزيرة

القوية.المركزية

الحديثةالسعوديةالدولةبناء

المجالاتكلفىالحديثةاسمعوديةالدولةبناءاعتمد

العصرفيالمنظمةالحديثةالدولةمقوماتكلعلى

والدستوروالدبلوماسيةالسياسةمجالاتوهي،الحديث

العسكريةوالمجالاتالإداريةالتنظيميةواللوائحوالأنظمة

،والحضاريالاجتماعيوالبناءالتعليمومجالات،والأمنية

وغيرها.والتجارةوالصناعةالزراعةومجالات

السعوديةالدولةحكامها.وألقابالدولةأسماء

الأولى:السعوديتينالدولتينوريثةالحالبطبيعةهيالثالثة

الدولتينحكاموكان.الاعتبارأتكلفيوالثانية

/؟%ء،كاكا!ءجعسع!!ؤ!-يرىى؟"؟آبر!ىش3!تنوكاع"-كاصاث!،حوس*زرحص!رس-يركاء4

الغرليةالجنوبيةالجهةفي،أبراجهوأحدالسورخارجمندخنةبوابة

وتمتل،الكبيرةالدروازةأوالحموبيةالدروازةبا!ممتعرفوكالت

.أم379هـ،أ356للرياضالحنوبيالمدحل

لقبوهوبالإماملقبواقدوالثانيةالأولىالسعود!ين

وواجباتحقوقوللإمامة،الإسلاميةالدولةفيمعروف

لقبأنالتاريخيةالمصادروتذكر.والأحكامالطاعةفي

عبدالعزيزالملكنفسإلىالألقابأحبمنكانالإمام

رسمئابالإماملقبقدعبدالعزيزالملكوكانسعود.ال

هـ،أ346عامفيص!بنعبدالرحمنأبيهوفاةبعد

.أم289

سارتالحديثةالسعوديةالدولةتكوينمطلعفي

الدولةمفهومباتجاهعهدهاأولمنذوالسيادةالسلطة

السعوديةالدولةتجربةأساسعلىقائمةلأنها،الحديثة

رسميالقبقدسعودآلعبدالعزيزحاكمهاوكان.السابقة

الحكوماتولدى،والمكاتباتالرسميةالخاطباتفى

نجد.بأمير،والدبلوماسيةالسياسيةوالبعثات

حضرهام219أهـ،933عامالرياضفيمؤتمرعقد

حاكملقبيكونأنالمؤتمروقررورؤ!عاؤها،البلادعلماء

تحملوالخاطباتوالرسائلالكتبوأصبحت،سلطانالبلاد

توحدتولمانجد.سلطانالعظمةصاحبواللقبالنعت

السعوديةالدولةبوتقةفيشمروجبلعسيرمنطقةمنكل

هوالسلطانأصئلقبأم،122أهـ،034عامالثالثة

السعوديةالدولةوسميتوملحقاتهانجدسلطانعظمة

وملحقاتها.نجدبسلطنةوقتذاكالثالثة

عامجدةمدينةوملحقاتهانجدسلطاندخولوبعد

إقليمكلفيال!شرافحكموإنهاء،ام269هـ،ا345

وبايعواوأعيانهاالحجازبلدانرؤساءاجتمعالحجاز،

لقبوأصبحالحجازعلىملكاعبدالعزيزاسملطان

نجدوسلطانالحجازملكجلالةهوالجديدعبدالعزيز

ذلكمنذوالمراسلاتالمكاتباتكلوأصبحتوملحقاتها

الحجازمملكةالدولةاسموأصبح،اللقبهذاتحملالحين

والأجنبية.العربيةالدولبذلكواعترفتوملحقاتها،ونجد

،ام279يناير91الموافقأهـ،345عامرجب25وفي

هولقبهفأصبحنجد،علىملكاالرياضفينجدأهلبايعه

الدولةاسموأصبحوملحفاتها.ونجدالحجازملكجلالة

وملحقاتها.ونجدالحجازمملكةهو

،ام329اهـ،351عامالأولىجمادى17وفي

الدولةأجزأءكلبتوحيدالرياضفيملكيمرسومصدر

العربيةالمملكةهوواحداسمفيالحديثةالسعودية

العربيةالمملكةملكالجلالةصاحبوملكها،السعودية

12الخميصريوممنابتدأءذلكتنفيذوجرى،السعودية

سبتمبر22الموافقأهـ،ء3أعامالأولىجمادى

هوجديدالقباعبدالعزيزبنفهدالملكواتخذ.أم329

هـ،ا704عامصفرمن42فيالشريفينالحرمينخادم

.م8691أكتوبر
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ممريطهركما،الرئيسيةبمواشهالحكمقصريظهرحيتالصفاةميدان

.م4391هـ،أ236الضيافةقصرإلىالموصلالمالية

فيالثالثةالسعوديةالدولةاختارت.الدولةتنظيمات

وعلمها.الدولةشعارشكلسعودالعبدالعزيزالملكعهد

في،متقاطعينمحيفينمنمؤلفاالدولةشعارفأصبح

وفىأخضر،فأصئلونهالدولةعلمأما.نخلةوسطهما

الأبيض،باللوناللهرسولمحمداللهإلاإلهلاوسطه

مستطجلا.يكونواحدأبي!وبسيف

يقومالثالثةالسعوديةالدولةدستور.الدولةدستور

الدولتيندستورعليهقامالذينفسهالأساسعلى

الثالثةالسعوديةالدولةفدستور.والثانيةالأولىالسعوديتين

الشريعةبتطبيقالحاكمويقومعدسهرسولهوسنةاللهكتاب

ماإلىتستندأحكامهافىوهيالتوحيد،وتحقيقالإسلامية

الأئمةأجفكلليهوما،والسنةالكريمالقرآنفىجاء

مقيدانالسعوديوالحاكمالسعوديفالحكم.الأربعة

الإسلامي.الشرعبأحكامكاملبشكل

التعليماتصدرت.للدولةالأساسيةالتعليمات

يومالرسميةالجريدةفيالثالثةالسعوديةللدولةالأساسية

وهيأم،269أغسطس31الموافقاهـ،345صفر21

الحديثة،السعوديةبالدولةتعرفولوائحوقوأنينأنظمة

نظامأولوهي،الإداريةوتنظيماتهاودستورهاوشكلها

السعوديةالدولةاتخاذأعقابفىالدولةلتنظيموضع

وأهموملحقاتها.نجدوسلطنةالحجازمملكةاسمالحديتة

لاارتباطاببعضهامرتبطةالمملكةإنا-:هيالتعليمات

إسلامية،،شورية،ملكيةدولةالمملكة2-.التجزئةيقبل

الرسميةاللغةوهيالعربيةاللغةالدولةلغة3-.مستقلة

الشرعبأحكاممقيدوهو،الملكبيدالدولةإدارة4-للبلاد.

اللهكتابفىوردلمامطابقةالدولةأحكامه-.الإلمملامي

.الصالوالسلفالصحابةعليهكانومارسولهوسنة

.ام499وعمارتهتجديدهإعادةسدالصفاةميدان

تنطم7-الحجاز.فيالملكعنالعامالنائبينوب6-

،الإداريوالمجلس،الشورىمجلسوإنشاءالإدارة

.القرىومجالسالنواحىومجالس

ذإ،السعوديةالبلادفىالوزأراتتكوينذلكوأعقب

الذيوحدهوهوالملكىالديوانهناككانذلكقبل

الأولومرجعه،والمحليةالدأخليةالشؤونتصريفيتولى

عنمعسؤولةوزاراتذلكبعدوأنشئت.مباشرةالملك

فأنشئت.مباشسرةالملكإشرافتحتالدولةأمورتصريف

عامأواخرهـ،ا934رجبفيالخارجيةالشؤونوزارة

لها.وزيرأولعبدالعزيزبنفيصلالأميروعين،أم3!0

وتلا.أم319هـ،ا035عامالوكلاءمحلسوأسس

العامام،329هـ،ا351عامالماليةوزارةتكوينذلك

السعودية،العربيةالمملكةباسمالدولةفيهتسمتالذي

ذلكبعدوتوالىلها.وزيرأولالسليماناللهعبدوأصبح

شكلعلىالحديثةاسمعوديةالدولةفيالوزاراتتأسيعر

أولوافتتحوالمتطلباتالحاجةحسبوتدريجيمتعاقب

الموافقهـ،ا372الحجةذي3فيسنويوزراءمجلس

الملكحياةمنالأخيرالعامفى،ام539يوليو02

قبلمنموقعملكيمرسومصدرثمسعود.آلعبدالعزيز

رئاسةتحتالوزراءمجلسبجعليقضىعبدالعزيزالملك

أهـالموافق373صفرمن3فىالعهد،ولي

.أم11101/539

فينشأ،الثالثةالسعوديةالدولةإلىالحجازضموبعد

علىأقيمالدوليةللعلاقاتخاصتنظيمالسعوديةالبلاد

المتكافئ،الدبلوماسيوالتبادلبالمثلالمعاملةقواعد

الدوليةالأعرافعلىأساساالقائمةالمتبادلةوالصداقة

فأقامت.العالمدولبينالدبلوماسيالتعاملفيالمتبعة
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العالم،دولمعدبلومالمميةعلاقاتالحديثةالسعوديةالدولة

الغاية،لهذهالمفوضينوالوزراءوالقناصلالسفراءوعينت

وتكون.اسمعوديةالخارجيةوزارةذلكفيومرجعهم

بينمنالأولىالسعوديةالدولةهيالحدشةاسمعوديةالدولة

السياسيالتمثيلعرفتالتيالمتعاقبةالسعوديةالدول

المنظم.والدبلوماسي

الإداريالبناءبدايةالأساسيةالتنظيماتصدورويعد

أولآالإداريالبناءهذاوبدأ،الحديثةالسعوديةالدولةفى

الأنماطعلىتعودواقدسكانهاكانالتيالحجازمملكةفي

قبلوالهاشميالعثماني:العهدينفيالمنظمةالإدارية

الثالثة.السعوديةالدولةإلىوضمهالحجازتوحيد

التنظيميةواللوائحالإداريةوالأنظمةالتعليماتظلت

الظروفوحسبتدريجيوبشكلتباغاتصدرالسعودية

والتحسينالإصلاحأجلمنوذلكإليها،والحاجة

البناءمتطلباتمنوكلها،والضرورياللازموالتعديل

الإداريةالمجالسالدولةفاستحدثت.الحديثالحضاري

اهـ،345عامالحجازفيالعامةالنيابةوأنشأتالختلفة،

وأنظمة،الإداريةالمقاطعاتأنظمةوأقرت،ام269

الضؤونونظمت.بالمقاطعاتالملحقةالإدأريةالمجالس

التنطم.تتطلبالتيالشؤونمنوغيرهاوالماليةالقضائية

مارسأالموافقأهـ،412عامشعبان27فيصدر

الحرمينخادمأصدرهالذيالملكيالمرسومام299

أنظمةإقرارشأنفيعبدالعزيزبنفهدالملكالشريفين

مماالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالمناطقوالشورىالحكم

تلكوجاءت.والتأسيسالبناءفيمتميزةنوعيةنقلةاعتبر

وهي،النبويةوالسنةالكريمالقرانمنهديعلىالأنظمة

فعلياطبقتالقيوالإدأريةالسياسيةالتجربةوليدةذلكمع

السياسيةالأنظمةأستحداثمنذالسعوديةالبلادفي

الملكعهدفيالثالثةالسعوديةالدولةفيوالإدارية

الحديثة.السعوديةالدولةمؤسس!سعود،العبدالعزيز

قدمشكلاتمنالباديةفىالبدويعانيالبدو.توطين

الحضريةالجماعاتمشكلاتمنوأعقدأعمقتكون

التنقلمشكلةتأتيالمشكلاتتلكبينومن.المستقرة

وخارجهاجهةمنالباديةداخلالمستمروالترحالالدائم

ظلفقدالمشكلةتلكمنالرغموعلى.أخرىجهةمن

الاستقرار،وعدموالتنقلالترحالبحياةيفتخرالبدوي

المثاليألاجتماعيالأنموذجأنهنفسهقرارةفييرىوظل

حلوا.وأينماكانوا،أينماالبشرلبني

أدياقدالباديةبيئةفىالدائموالغزوالتنقلنظامإن

عدممنأنواعاوأوجدأ،الأمنحبلانقطاعإلىبالفعل

بينالقائمةالعلاقاتفيشرخاوأحدثا.السياسيالاستقرار

مجتمعوبين،الحضريةالجماعاتوبينالباديةمجتمع

الحضر،سيادةأساسعلىالقائمةالمركزيةوالسلطةالبادية

،المتجاورةالسلطاتبيننزاعاتليحدثذلكتعدىوقد

المترحلة.القبائلتلكتبعيةموضوعحولخاصة

بالثأر،الأخذمبدأالباديةمجتمعفىالغزونظاموأصل

وقتإلىيحتاجالذيالقبليالتحاملمننوعاوأوجد

يعدالبدوعندالجهلأنكما.ويتلاشىينتهيكىطويل

عنالبعدكلبعيدفالبدوي،حقيقيةاجتماعيةمشكلة

ولدىالحضرفيالمتوافرةالثقافيةالتياراتوعنالتعليم

.المستقرةالبشريةالجماعات

سعودالعبدالعزيزالملكرأىكلههذاخلالومن

منوالإفادةالبدويةالنزعةعلىالسيطرةضرورة

يو!عبدالعزيزالملكمنخارقذكاءوهوإيجابياتها،

سعةمدىويبين،والاجتماعياسمياسيفكرهعمقمدى

اجتماعية،أفكارعلىيقومتوجها،ذلكويعكس.أفقه

ظهرهناومن.وعسكرية،واقتصادية،وتعليمية،ودينية

وهيأعبدالعزيزالملكلهخططالذيالبدوتوطينمشروع

الملكفاختار.إنجاحهعلىعملتالتيوالوسائلالسبلله

منالإفادةعلىقادرةجماعةالمشروعلهذاعبدالعزيز

منعددالهوجند.وفطرتهوعاطفتهالبدويبساطة

الأمواللهوخصص،والمطاوعةوالمرشدينالعلماء

متطلباتمنوغيرهاوالبنوالشايالأرزمنوكميات

تكونأناستطاعتهقدرالملكوحاول.البدويحياة

ذلكخلالمنيستطعكيمرنةوقوانينهالمشروعأنظمة

أكثرالمعنيالبدويفيهيكونجوفيمشروعهينفذأن

العربيةالجزيرةفىفريدةظاهرةيعدلمشروعوتقبلا،قناعة

فيهيكثرالذيالعربيالوطنفىخاصةخارجهاوفي

البادية.ومجتمعاتالبدو

البدوتوطينمشروعيعد.التوطينمشروعأهداف

البناءمجالفيمتقدمةظاهرةعبدالعزيز،الملكنفذهالذي

منرائدمشروعوهو،العربيةالجزيرةفيالاجتماعي

برمتها.العربيةالمنطقةفىالمهمةالاجتماعيةالمشروعات

نظرهوبعدبصيرتهبثاقبعبدالعزيزالملكرأىفقد

مستقرةوقرىهجرفىالبدويوطنأنوالحضاريالسياسي

وسياسية.واقتصاديةواجتماعيةوثقافيةدينيةغاياتتحقق

والمتفرقةالمتنقلةالقبائليجمعبأنعبدالعزيزالملكفخطط

الدولةضمنألاستقرارمننوعإطارفيويوحدهادولتهفي

واقتصماديةواجتماعيةوثقافيةدينيةبمبادئمدفوغاألام

يشعرالبدوييجعلأنعلىالملكفركز.وسياسية

فيهيغرسأنعلىإمكانهقدروحرص،المواطنةبمسؤولية

المستقر.وألاستيطان،الثابتةوالإقامةالاستقرار،حبمبدأ

البدونزعةتطويرأريد.إنني.."لم:عبدالعزيزالملكيقول

جماعةفيأعضاءبأنهميشعروأحتى،الحربإلىالفطرية



الثالثةالسعوديةالدولة518

الجانبول!ش،ذلكأنكرولا،شاقعملإنه،واحدة

نأتشعرجيشيوحداتتبدأعندما!ميتحققمنهالكبير

وسطفيلهاصغيروط!بمثابةهينشأتالتيالهجر

"!.القاحلالكبيرالوطن

العلماء،بوسساطةأجدو،ايعلماأنعبدالعزيزالملكحاول

جهلفييظلوالاحتىوأح!!امهالإسلاميالدينمبادئ

أسدعوةامبادئيجددمشروعإنهودنياه!ا.دينهمأمرمن

الركزية،أسسلطهةاطاعةعلىويعوده!البدو،بينالسلفية

للقبيلة.وأ،ئهمامرأكثرأصلدولةالولاءعلىأيضاويعودهما

أصنأ!أإلىالانتماءالصأبرويشعرو!البدويجعلإنه

ديارآلطاثوأومئمنأرحبوطننطاقفيوالمواطنة

مشروعإنهإليها.ويرتحلونعليهايتنقلونالتيوالأرض

البدومنأفرادهايكونمحاربةيةعس!قوةأكبريجمع

يعودمما،أضنقلواالترحالحياةوهجرواا!متقرواالذين

يعلممشروعإنهوالانقياد.أطاعةامبدأتقب!!علىالبدوي

فتتغيربالأرضالبدويربطعلىويعملالزراعةالبدو

إلىالرعيوظيفةمنينتظ!ح!تالاقتصاديةوظيفتهبذلك

ئاعسريصبعوحديئ،والفلاحةبالزراعةالعملوظيفة

غيررمؤقتةجمدية!صانتوإنحتىالجنديةبمتطلباتيقوم

شيحيدحضاريمشروعإنه.اشاهنأظرفافيثابتة

.ال!جرىأهدافهوتحقيقنجاحهحال

السلبياتمنالرغ!اعلى.التوطينمشروعنتائج

عبدالعزيزالملكمشروعلهاتعرض!التيوالمشكلات

منالموطنةالجماعاتبعضبهقاموماالبدو،لتوطين

النتائجمنالكثيرحقه!المشروعأنإلآوتمرد،عصيان

التوط!تلمبدأالبدويقبولأ-:أهمهامن،الإيجابية

البادية،فيكبيرةبسرعةالمبدأهذاانتشروقدوالاستقرار،

عشرةحوالييسكنهاأحياناالواحدةالهجرةوأصبحت

الدولةفيالبداوةنسبةمنالمشروعقلل2-.نسمةآلاف

شت!!والحضرالس!ظننسبةمعهوزاد،الحديثةالسعودية

اقتصاديتحولراكبهكبير،اجتماعيتحولأمامالباب

نأبعدالمواطنةمفهوميتقب!!البدويأصبح3-.وثقافي

الترحالعهدعنماحدإلىوابتعدالهجر،فيوطن

الدولة،مجتمعفيالبدويوانخرط.ومتطلباتهوظروفه

عليهكانعماالمرحصيةللسلطةوولاءطاعةأكثروأصبح

أوسئ!لشكلوسادوالسلامالأمنعم4-.السابقفي

كاتمماأكثرالحجئآمنةوطرقالقوافلطرقوغدت

والسياسيالاقتصاديالوضععلىذلكأثروانعكسعليه

الدولةمفهومعلىماحدإلىتعرهـالبدو5-البلاد.في

ي!صنوبذلك.القبيلةمميادةمح!!هذاحلوقد،المنظمة

الخضوعوعدمالفوضىحالةمنالبدوينقلقدالتوطين

الأمناجوفيأ!ادئاوالعيشالا!شقرارمنحالةإلىأطنظام

نوعاهذهالتوطينحركةأوجدت6-.والسلاموالطمألينة

الديني.الجانبعلىأسالمسهفيالقائمأضعليمامن

لكنها،منظمةغيرعسكريةقوةالتوطينحركةأوحدت7-

ووقت،العامالنفيرإعلانوقتأطخدمةتماماجاهزة

تشكلالبدويةالعسكريةالقوةهذهوأصبحت.الحرب

الملكمنهاأفادوقد،المنطقةفيعسكريةشوةأقوى

السعودية.البلادتوحيدمشروعأثناءكبيرةإفادةعبدالعزيز

ظلتالتىوالفوضويةأنحرديةاالتوطينمشررعاحصمأ8-

طاقةووظفت،والمتنافرةالمتناحرةالقبائلمجتمعاتتسود

المشتركوالدفاعالمشتركةالقضاياخدمةفيهذهأ!أغشاا

مبدأتوطدوعندما.والوطنوالدينأسدولةارالأمةاعن

الدولة.مقاطعاتتوحيدعمليةذلكسهلبالمواطنةأحشعورا

جديدةمسؤولياتالبدوتوطينمشروعأوجد9-

جعلمماجديدةقيماأيضاوأوجد،البدويةللجماعات

وأشمل.أعمقنظرةخلالمنالحياةالىينظرالبدوي

التقليديالنمطعلىيسيرالتعليماظ!!.التعليمىالبناء

يظهرفلم،السعوديةالعربيةالبلادتوحيدفترةطيلةالمتوارث

أواخرفيإلأالوجودحيزإلىالمنظماالحديتأخعليما

الملكتمكنأنبعدالميلاديأحشريناأغرنامنأحشريمياتا

الدولةأقاليمتوحيدعمليةإتماممنسعودآلأحزيزعبدا
نهإلملكإذ،الموحدة،القويةالدوأسةإطارفيأصسعوديةا

البلادكافةفيوالبناءوالتجديدالإصلاحسبلعبدالعزيز

ية.السعود

الماليةمخصصاتهازديادبعدوحداثةتطوراالتعليمزاد

تجاريةكسلعةالنفطاكتشا!بعدالدولةميزانيةضمن

التعليمفأخذ.طائلةأموالأالسعوديةللدوأسةجلبتمهمة

ومنهجه،وأسلوبهالتعليميةومادتهمدارسعهعددفييتطور

حالةفيوظل،القديمالتعليمأساليبعنتدريجيامبتعدا

السعودية،الحكومةلجمئميزانيتهوتكفلتمستمر،تطور

علىتشجيعاشهريةمكافأةالطالبم!تإلىلالإضافة

العلما.طل!

العامةالمعارفمديريةسعودآلعبدالعزيزالملكأسس

،العامبالنائبوارتبطتأم،269أهـ،344عام

المدير،معاونويعاونه،عاممعارفمديرأعمالهاويصرف

والتعليم.التربيةبشؤونيتعلقماعلىاختصاصهاواقتصر

منالمعلمينالسعوديةالحكومةا!متقدمتالمدرسينوأعلة

مصر.رأسهاوعلىالمجاورةالعربيةالبلادمن،الخارج

المعلمينإعدادومهمتهالعلميالمعهدالدولةوأسست

السعوديةالحكومةوقامت.والأوليالالتدائيلمرحلتي

مصر،إلىخاصةالبلادخارجإلىالتعليميةالبعثاتبإرسال

إلىالصعودونللطلابتعليميةبعثةأولأرسلتوقد

.أم729هـ،أ643عامالخار!
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فيصل""الملكعبدالعزيزبنفيصلالأميرلقصرالداخلىالفناء

فيماتحولوقد،قبيسأم!صرويعر!القدبمة،الرياضسورخارج

وبعدأهـ،375عامالعلميللمعهدمقرثم،للضيافةق!رإلىبعد

شارعفىالمتوسطةوالمدرسةالوطنيةالمكتبةألقاضهعلىأقيمتهدمه

فيصل.الملك

عامالبعثاتتحضيرمدرسةالسعوديةالحكومةأنشأت

منهجمناستمدمنهجلهاووضع،أم359أهـ،354

الطالبتهيئةعلىاختصاصهاواقتصرمصر،فيالدراسة

فيالجامعيةوالكلياتالعليابالمعاهدللالتحاقالسعودي

الله-رحمه-عبدالعزيزالملكلعنايةوتجسيداوغيرها.مصر

فيالتوحيدداربافتشاحأمر،والعربيةالشرعيةبالعلوم

التربويةالطرقحسبالعلومهذهتدريسلتتولىالطائف

علماءمننخبةلهاواختير-الوقتذاكفي-الحديثة

عاموفي،السعوديينمنالعلماءإلىإضافةالأزهر،

وتعد،بمكةالشريعةكليةافتتحتأم،949اهـ،936

المملكة.فيالجامعيةالمراحلأولى

مععبدالعزيزالملكجلالةتذاكرنفسهالعاموفي

رئيس-الشيخآلابراهيمبنمحمدالشيخسماحة

أ!رفي-أدلهرحمهما-المملكةفيالأكبروالمفتيالقضاة

منتشرةكانتالتيوالعربيةالشرعيةالعلومتدريمه!حلق

والتربويةالعلميةالأساليبلتوأكبوتنظيمهاآنذاك

منحهابدأالتيالشهاداتأنظمةمعوتنسجم،الحديثة

علىالرأيوأستقر،التعليممراحلمنمرحلةينهىلمن

الحجةذيضعهرفيوافتتحالعلميالرياضمعهدإنشاء

العلومكليةافتتحتثمأمء9.أهـ،037عام

وهذاأم539هـ،ا373عام-بالرياض-الشرعية

بنمحمدالإمامجامعةنواةهماالكليةوتلكالمعهد

ال!لمملامية.لعمعود

القرىإلىامتدبلالمدنعلىالتعليميقتصرلم

وأركان،الكريمالقرآنالهجرفيالطلابفتعلموالهجر،

يقوموكان،والكتابةالقراءةومبادئ،والعبادات،الإسلام

ويسمى،العلمطلبةبعضوالهجرالقرىفيبالتعليم

فيالتعليموكان)مطاوعة(وجمعها)مطوع(منهمالواحد

فيوأحيانا،الأعموهوالمطوعمنزلفىإمايتمالبداية

أشبهوهيجدا،محدودالعلميومستواهالمساجد،

العامةالأوضاعاستقرتولماأمرها،بدايةفىبالكتاتيب

ونظمتقبل،ذيعنوازدهرتتطورتالمملكةفي

،المدنفيمثيلاتهاتشبهنظاميةمدارستكونبحيث

العمومية.المعارفبمديريةوترتبط

كانتبالأمراء،خاصةمدارسعبدالعزيزالملكأنشأ

الأسرةوأبناءأبنائهمنالأمراءصغارلتعليمقصسرهفي

البدايةفيلأنهاالأنجالبمعهدسميتوقد،السعودية

عبدالعزيز،بنفيصلالأميروأنشأ.عليهممقصورةكانت

بالمدرسةلممميتالطائففيمدرسةالعامالنائب

نقلتثم،وغيرهمالأمراءأبناءفيهايتعلمالنموذجية

ذلكبعدوأصبحت،جدةإلىالطائفمنالمدرسة

وزارةإلىضمتأنبعدالنموذجيةالثغرمدارستسمى

السعودية.المعارف

ففتحتالكباربتعليمالسعوديةالحكومةاهتمت

الأميةلم!طفحةعاممشروعضمنلهم،الليليةالمدارس

شؤونلترعىلجنةوشكلتالبلاد.ربوعفيبكثرةالمنتشرة

ولها،الليليةالمدأرستشجيعلجنةسميتالليليةالمدارس

والرياضوالهفوفالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةفىفروع

مدارسجانبإلىالسعوديةالحكومةوفتحتوغيرها.

الصيانةإجراءبعد.أم36!عامبناؤهتمالديعبدالعزيزالللكقصر

وطني.متح!إلىتحويلهتمله
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ال!صاتبة،الآلةاستحداملتعليممدارسالليليةالكبار

الإنجليزية.اللغةلتعليماأخرىومدارس

حينماكبيرةقفزةالسعوديةالبلادفىالتعليمقفز

هـ،أ373سنةالسعوديةالمعارفوزارةالبلادفيأنشئت

الحرمينخادمللمعارفوزيرأولوكان.أم539

أ!رارةاهذهعهدوفىعبدالعزيز.بنفهدالملك،الشريفين

أ!مجاشىجداواسعةخطواتالسعوديةالبلادخطت

أضانوية،وا،والمتوسطة،الالتدائية:الختلفةمراحلهفيالتعليم

الفنيالتعليممجالشيالتعليماتقدمكما.والجامعية

وكذلكالتقنيةوالكلياتأصناعيةاالمدارسمثل)المهني(بم

يعملالبلادأهلمنجيلإعدادأجلمنوالزراعيةالتجارية

المهني.الحقلفي

وتقدمتتوسعتفقد،البناتتعليممدارسعنأما

بها،الختصةالجهةعليهاأشرفتأنبعدكثيراوتطورت

البناتتعليمكانإذ،البناتلتعليمالعامةالرئاسةوهي

الأحرى،اندومنطقةعلىومقصورامحدوداأمرهأولفي

اشئاسةظ!!فيا!محوديةللفتاةالمسظهماالتعليمظهورقبل

دأنقبلالصحوديةأغتاةاتعليماشانو.البماتلتعليمالعامة

.والحسابالكتابةومبادئالقرآنقراءةعلىيقتصر

أدىمما،البناتلتعليمكبيرةميزانيةالدولةخصصت

الابتدائيةالمدارسفيالمجالهذافيالتعليمدائرةتوسيعإلى

فيهاللبناتكلياتوفتحت.للبناتوالثانويةوالمتوسطة

والعلمية.الأدبيةالتخصصاتكل

العلميةالمعاهدفيالشرعيةالعلومبتدريسوعني

ومن.أحسكريةابهفاختصتالعسكريالتعليمأما،الدينية

نأأصسعودية،اأعربيةاالمملكةفيالعلميالتقدممعالمأبرز

التحصصاتكلتضمجامعات!مبعاليومفيهاأصبح

والنظرية.والتطبيقيةالعلمية

بفتحأرام!ص،الأمريكيةالعربيةالنفطشركةقامت

مدارسغرارعلىالسعوديةالمناهجتدرسنموذجيةمدارس

فيالعامل!نلأبناءالمدارستلكخصصتوقد،الحكومة

تنفقمدارسوهيالبلاد.منالشرقيةالمنطقةفيالشركة

العاملينأبناءخدمةفيإسهاماالمذكورةالشركةعليها

السعوديينالموظفينتعليممشروعإلىبالإضافةفيها.

وتثقيفهم.

مطلعفي،للزراعةيكنلم.الزراعةمجالفيالبناء

حظ،الثالثةالسعوديةأسدولةافيوالإصلاحالتنظيماتعهد

معظمهافيالبلادلأنوذلك،والاهتمامالعنايةمنكبير

والأمطار،قليلةفيهاوالمياهوصحراء،باديةبمناطقأشبه

فيالمواصلاتصعوبةإلىبالإضافة،نادرةوأحياناقليلة

الشاهقةوالجبالالصحاريفيهاالأرجاء،واسعةبلاد

فيالزراعةنطاقاتساعمعوقاتمنذلكوغير،والوديان

باتجاهبطيءبشكلالبلادفيهتسيركانتعامرضعظ!!

واحاتهناكأنفيهلاشكومما.الحديثةوالاساليبالالة

الزراعةنظاملكن،السعوديةالبلادفيوهناكهنامنتشرة

الحديثةالزراعةمجاراةعنوقاصرةبدائيةظلتوطرقه

الدولةووارداتالاقتصاد،ضعفولعب.وا!تطورة

المسألة.هذهفيدوراأجسيطةا

والزراعة،المياهبأمرتدريجيايهتمعبدالعزيزالملكفأحد

تطويرأجلمنوالجيولوجيينالزراعي!تالحبراءفامشقدم

بعدخاصةفيها،المياهمواطنعنوالبحثالبلادشىاشراعة

حجمازديادفيسعاهممما،وتصديرهالنفطاحخشاف

الثانية.العالميةالحربأعقابفىخاصة،السعوديةالميزانية

ومصرالعراقمنزراعيةبعثاتالبلادإلىفوصلت

،أم429أهـ،361عامأمري!صةبعثةووصلتوسوريا.

فيالزراعيةالأراضيحجملمعرفةواسعةبدراسةقامت

التيالمزروعاتونوع،للزراعةقابليتهاومدى،المملكة

أرضاالسعوديةالبلادفيالبعثةوجدتوقدتلائمها.

المياهخاصةكبير،مخزونذاتومياها،واسعةزراعية

.الواحاتشيالمتوافرة

سمىبالزراعةخاصاإدارياجهازاعبدالعزيزالملكألشأ

،أم489أبريلهـ،أ367عامرجبفيالزراعةمديرية

صالمحمدتولاهاوقد.جدةمدينةمركزهاوكان

اختصاصاتها،ضمنبواجباتهاالمديريةهذهوقامتالقزاز.

الخاصةالحفروآلات،والزراعةالريآلاتفاستوردت

وا!متوردت.بالحرثالخاصةوالجرارات،ال!رتوازيةبال!بار

تدريجياالزراعةتطورتوعندماالأشجار.بعضكذلك

وقد،زراعةوزارةإنشاءالضروريمنأصبح،المملا!ةفي

عنايتهاالحديتةالدولةأولتهاالتيالمشاريعمنالسدودمشروعات

الطمائف.فيحاح!سدومحهاللرراعةا!ياهلتوفير
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الملكوفاةمنواحدشهرحوألىبعدالوزارةتلكأنشئت

ديعسمبر42هـ،أ373عامفيذلكوكانعبدالعزيز،

بنسلطانالأميرالملكيالسموصاجطوعينام،539

هـأ373عامالثانيربيع81فيلهاوزيرأولعبدالعزيز

.م4212153191الموافق

فيالزراعيالإنتاجنموأنإلىالإحصاءاتوتشير

بينالفترةفي%ا.بلغنسبيامرتفعامعدلأحققالمملكة

الذيالمتزايدالدولةدخلبفضلأم،079-أ629

وانعكس،المياهفيالزراعيةالمشروعاتعلىانعكس

.السعوديالفرددخلعلىكذلك

علىتعملالزراعةبوزارةممثلةالسعوديةالحكومةظلت

الدولةأوكلتأنبعد،المدىبعيدةزراعيةسياسةوضع

فيالمياهومصادرالأراضيمواردتنميةمهمةالوزارةلتلك

الزراعيالمسحخبراءباستقدامالوزارةفقامت.المملكة

الدوليةوالزراعةالأغذيةمنظمةخبراءمعوتعاونت،والمائي

الزراعيالتوسعبمشروعاتأيضاالوزارةواهتمت)الفاو(

أساليبعلىكبيرحدإلىيعتمدالذيالمتطورالحديث

تنويعفىوتوسعت،الريمياهفوفرت،الحدلمجةالتقنية

والفواكهوالحبوبالخضارمنالزراعيةالمحاصيل

فيأسهممماالنخيلزراعةبتطويرواهتمت،والأعلاف

التمور.إنتاجمعدلأزدياد

رفعفيأسهمتسبلاالسعوديةالدولةونهجت

البورالأراضيتوزيعمشروعاتمثلالزراعىالإنتاج

الزراعيةالالاتا!ستخدامومشروعات،للزراعةالصالحة

بالالاتومدهمالمزارعينمساعدةومشروعات،الحديثة

منالقمحولشراء،الزراعيةوالبذورالابار،وحفر،الزراعية

التىالحكوميةالمشروعاتمنوغيرها،السعوديالمزارع

الزراعي.والإنهتاجالزراعيالعملتطويرعلىتعمل

بلادأخصبأنفيهشكلامما.المياهمشكلةحل

واحاتوهناكعسير.بلادهىأمطاراوأغزرهاالمملكة

الأحساء،مثلوالابار،العيونمياهفيهاتتوافر،خصبة

فيالحجازويأتىوغيرها.والقصيموالأفلاج،،والخرج

مكةفىفتوجد.المياهفيهاتقلالتيالأولىالمناطققائمة

والحجاجمكةسكانمنهايستقي،زبيدةعين

مدتوقدجذا،قليلةفمياههاجدةوأما.والمعتمرون

الوزيريةعينمنالمياهلجلبالأنابيبالعثمانيةالدولة

عبدالعزيزالمللثأخذ.خصبةزراعيةأراضإلىتحولتالقاحلةالصحراء

.وتصديرهالمفطاكتشا!بعدخاصةالبلاد،فىالزراعة

تطويرأجلمنالزراعبنالحبراءفاستقدموالررأعةالمياهبأمرتدرجيايهتم



الثالثةالسعوديةالدولة522

الةكذلكالعثمانيةالدولةوا!عتوردت،جدةشرقي

الملكعهدفيالسعوديةالحكومةواشترتتقطير،

كذلاكجدةفيالوضعوظل.أخرىتقطيرآلةعبدالعزيز

الماءجلبتمياهأنابيبالسعوديةالحكومةمدتأنإلى

بهجاءتوقدأم،479اهـ،367عامالنقيالعذب

المشروعوسمي،فاطمةواديعيونمنالسعوديةالدولة

قدرأعزيز،عبداالملكالىنسبةالعزيزيه!كينبمشروع

المياهأخذت.أ!رياملاييندمشةحواليالمشروعهذاكلف

حجيرماءخزانوأنشئفشيئا.شيئاتزدادجدةإلىالواردة

أهلويسقىماء.جالونمليونيسعجدةمدينةقرب

مدينةإلىالماءوجلبالزرقاء.عينمنالمنورةالمدينة

الحائر،منثمأسسويدياومن،الباطنواديمنالرياض

فيذلككلتموقد،الجديدةالأرتوازيةالآباروحفرت

سعود.آلعبدالعزيزالملكعهد

مياهتحليةلأمرلاحقاالسعوديةالحكومةواهتمت

محطةفأقيمت.والغربيةالشرقية:المنطقت!تفيالبحر

يومياالمياهمنجالونملا!تخمسةتنتججدة،فيتحلية

كيلوواطأفأحمس!تأإلالإضاشة،للزيادةقابلةوهي

مدينةشيأطتحليةمحطةوأقيصت.ال!!ربائيةالطاقةمن

تنئالأحمر،اأجحراعلىالواقعت!!ضبافيوأخرىالوجه

وأقيم!يوميا.ماءجالونألف!شينمنهماواحدةكل

جالونألفوعشرينتنئمائةالخفجيفيتحليةمحطة

تنئممبعةتحليةمحطةالخبرمدينةفيويوجديوميا.

هذاإلىأضفيوميا،ماءجالونالمليونونصف!ملايين

!ذهوتنئ.محلاةمياهمنالجبيلمحطةتنتجهماكله

التحليةفإنعليهوبناء،هائلةكهربائيةطاقاتالمحطات

للمياهالرئيسيالمصدرالمستقب!فيتكونأنيمكن

أصساحلين:اعلىالصناعيةوالمنشاتللمدنبالنسبة

للمملكة.والغربيالشرقي

البلاداللهمنح.والتعدينالصناعةمجالفىالبناء

والفضةالذهب:مث!!،ومتنوعةكثيرةمعادنالسعودية

والمغنسيوموالكروموالزنكوالرصاصوالحديدوالنحاس

وموادوالملإلصخريوالجبصوالفوسفاتوالفلورايت

والألومنياوالسيلكاالكلسمنتتكونالتيالأمعمنت

والأ!مبستوسوالكبريتالزجاجيوالرملوالصلصال

فىالنفطويأتي.الطبيعيوالغاز()النفطوالزيتوالرخام

وقيمة.كميةمقدمتها

تقومظلتالسعوديةالبلادأنالمعروفومن

منالمحليالاممتهلاكحاجةلسداليدويةبالصناعات

الاوانيوصناعةوالسجاد،والبسطالمشالحمنسوجات

السلالوصناعة،الحجريةالغلالطواحينوعملالفخارية

وصناعة،الخشبوصناعة،والحبالوال!قفاصوالمراوح

،والقربالأحذيةوصناعةودباغةالجلودوصناعاتالحلي

الصناعاتمنذلكوغيرالحديديةالأدواتوصناعة

القديمة.اليدوية

السعوديةالبلادفيالمتوارثةالقديمةالصناعاتظلتو

بطويلة.ليعستبفترةاكتشافهوبعد،النفطاكتشافحتى

ضخمةماليةعوائدالسعوديةالعرليةللممدصةالنفطفروفقد

العملاتووفرت،للسكانالشرائيةالقوةمستوىمنرفعت

الأجنبية،السلعمنالامشيرادمستوىفزاد،أطدولةالأجمبيةا

مجالفيالوطنيالتحديمنلوعقيامعلىساعدمما

والممولينالأغنياءمنعددفتشجع،المحليةأصناعاتا

والخبرةالالاتاستقدمواأنبعدالمصانعففتحواالسعوديين

منذالوطنيةالصناعيةالحركةدذلكوظهرت،الخارجمن

الصناعاتتلكوأخذت،الميلاديالعشرلنأغرنامنتصف!

حاجةلسدوالتنوعالازديادفيآخذةتدريجيا،وتزدهرتنمو

الا!متهلاكيةالسلععلىالطلبازديادبعدالمحليالسوق

المحليةالصناعاتتطورتوقدالفرد.دخلارتفاعبسبب

وظهرت.الخارحيةالصناعاتمنافسةرهامقدةأصم!"
عطوحاهـ

طحن،الألبانصناعة:مثلاطملكةفيمتطهورةصناعات

وصئوالثبماالغازيةالمشروباتوصنعوال!ت،أخلالا

والرخاموالسيراميكالبلاطوصنع،والمعدنيالخشبيالأثاث

والنحاسية،الصحيةوالأدواتالأس!نتوأنالي!والجرانيت

الذهبوصياغة،والحدادةوالخراطةالميكالي!ساوأعمال

وغيرها.والفضة

نظامالمملكةفيصدرام649أهـ،384عاموفي

بتقديميقضيالذيوتشجيعهاالوطنيةالصناعاتحماية

علىالسعوديينالأعماللرجالوالحوافزأضشجيعواالحماية

المشروعاتودعم،الصناعيةالمشروعاتفيالالمستثمار

بدونالقروضالدولةوقدمت.وقتذاكالقائمةالصناعية

طريقعنالسعوديينالمستثمرينالأعماللرجالفوأئد

الصخاعيةالالاتوإعفاء،الصناعيةالتنميةصندوت

الك!باء!معروتخفيض،الجمركيةالرلمموممنالمستوردة

بأسعارالمصمانععليهاتقامالتيالأراضيوتأجيروالماء،

وقد،كبيرةزيادةالصناعيةالمشروعاتفزادت.رمزية

الخاصالقطاعذاتالصناعيةبالمشروعاتالدولةاهتمت

الاعتمادوتخفيف،الوطنيالدخلمصادرتنويعأحلمن

الوطنيللدخلأساسيكمصدروصعناعتهالنفطعلى

.أصسعوديا

أهـ،382عامبترومينمؤسسةالدولةوأسممت

تطويرأجلمنسابكباسمالانتعرفالتيأم629

وهي،السعوديةالبلادفيالمعدنيةوالثروةالبترولامشغلال

توزيعووظيفتها،المعدنيةواشثروةالبتروللوزارةتابعة

كثيرفيبترومينساهمت.المملكةداخلالنفطيةالمنتجات



والجامعالحراجسوق

والمحلاتوالأسواقالكبير

أهـ،368المحجطة

.دالرياض،أم949

شركةمثل،الخاصالقطاعذاتالوطنيةالشركاتمن

مصائوأنشأت.الرياضمصفاةوشركة،جدةمصفاة

شمركةوأنشأت.وأبقيقالدمامفي)سافكو(للأمممدة

الشركاتمنوغيرها)بترولوب(التشحيملزيوتبترومين

بالنفط.الصلةذاتوالأعمال

فيللاستثمارالأجنبيالمالرأسالدولةوشجعت

عامالأجنبيالاستثمارنظاموصدر،المملكةداخل

المزاياالأجنبيالمالرأسبإعطاءوذلكأمأهـ،384649

مدةالضرائبمنوإعفائه،الوطنىالمالرأسبهايتمتعالتى

%25بنسبةالوطنىالمالرأسفيهساهمإذامشواتخمس

الكلي.المالرأسمن

الثانيةالخمسيةالخطةخلالالمملكةوشهدت

فيكبيرانشاطاأمأ-.75989أهـ،04أ-.593

الوطنية،الشركاتعددوازدياد،الوطنيةالصناعاتمجال

نطاقفىالعاملينوازدياد،الأجنبيالمالرأستدفقوازدياد

محلئا،المنتجةالسلعكمياتوازدياد،والتصنيعالصناعة

تنافسأخذتالتىالوطنيةالسلعشراءعلىالإقبالوازدياد

المملكةفيالصناعة.وظلتالمستوردةالخارجيةالسلع

كبير.بشكلتتوسع

توليدصناعة:هيالمملكةفيالحاليةالصناعاتأهم

مياهتحليةوصناعة،الإس!نتوصناعة،الكهربائيةالطاقة

تكريرمثلالنفطوصناعة،والصلبالحديدوصناعةالبحر،

والمتنوعة،المتعددةالنفطيةالمنتجاتجميعوتصنيع،الزيت

المنتجاتوصناعة،الألمسمدةوصناعة،المعادنوصناعة

صناعاتوأصبحت.الكيميائيةوالصناعات،الغذائية
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تسدوالنفطيةالاستهلاكيةالموادمجالاتفيالمملكة

.الخارجإلىوتصدرالمحلىالسوقحاجة

السعوديةالعربيةالمملكةفيالصناعةبانالقولويمكن

إلىمتوارثةتقليديةيدويةصناعةمنتدريجياتتطورأخذت

منالتطورهذااتضحوقد.ومتطورةمتقدمةحديثةصناعة

الخمسيةالخططفتراتفيالمحليةالصناعةإليهوصلتماخلال

-أ093بعامبدأتالأولىالخمسيةالخطةأنإذالمتعاقبة

أم(.759-أ017هـ)أ693-أ1913،593

البلادفيالطرقكانت.الحديثةالنقلووسائلالطرق

قديمةطرقا،الثانيةالعالميةالحربنهايةقبل،السعودية

أولهيأرامكوأنشأتهاالتيالطرقوتعد.معبدةوليحست

الشركةعبدتإذ،السعوديةالبلادفيوحديثةمعبدةطرق

أهـ،326تارفيفيالعر!الجريرةوصلتالتيالأولىالسيارة

شكسبير.وليميدعىإنجليزيامالكهاوكاد،أم809
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ومراكزالإداريةالشركةمراكزبينالشرقيةالمنطقةفيطرقا

اباروبينوأبقيقوالخبروالدمامالظهرانب!تالنفطيالعمل

الختلفة.وحقولهالزيت

الهجريعشرالرابعالقرنمنالسبعينياتمطلعوفي

الحكومةبدأت(الميلاديالعشرينالقرنمن)الخمسينيات

الشرقيةالمنطهقةفيالطرقتعبيدعلىتعملالسعودية

الدوأسةواستمرت.الحجطرقخاصة،والغربيةوالوسطى

وبينبينهاآاشئيسيةالمدنل!تالمعبدةالوقشقفي

حجيربقدرتساه!المعبدةالطرقبأنعلما،والقرىالبلدان

وقد.البلادفىوالحضاريةالاقتصاديةالحركةنموفي

السعوديةالبلادفيكثيراوطرقهاالبريةالمواصلاتتطورت

العربيةالمملكةفيالمطبقةالخمسيةالخططمدىعلى

ترتبطوقراهاوبلدانهاالمملكةمدنوأصبحت،السعودية

أ!قاالبلادوعمت،عظيمةبريةمواصلاتبشبكةمعا

البلادءوارتبطت.والأنفاقوالجسورالوامععةالمعبدة

.وممتازةسهلةبريةمواصلاتبشبكةالعربية

الدماممدينة!تيربطحديدسكةخطبمدالعملبدأو

عامأغعدةاديفيذأطحو،الظهرانطرية!عنوأبقيق

!ب؟

مأ647أهـ،366عام!يلهاسحلاسدأ،الحديديةالسككخط

إلىالحديديالحطصلور.الظهرارطريقع!وألقيقاررماما!تليرلط

عاموالحرححرضإلىتمأم949أهـ،936عامالهفوفمد!ة

.أم529أهـ،371عاماشياصووصماطأم059هـ،أ037

مدينةإلىالحديديالخطووص!!.أم479هـ،أ366

حرضإلىالخطمدثم،ام!4!اهـ،936عامالهفوف

ثمأم،059هـ،0137عامالخرجإلىثمنفحسه،العامفى

الخطوهو.ام529أهـ،371عامالرياضوصل

ويستخدم،السعوديةالعربيةالمملكةفىالوحيدالحديدي

والبضايع.الركاباخقل

علىتنورةرأسميناءفهناكأسحريةاالطرقعنأما

المملكةفيالنفطلتصديرميناءأهموهوالحليج،ساح!!

شركةأنشاتهالذيالخفجيرأسوميناء.أصسعوديةاأعربيةا

بينالمحايدةالمنطقةفيسعودوميناء)اليابان(.أحربيةاالزيت

النفطمنهمايصدرالميناءانوهذأن،والسعوديةالكويت

منفذوهوالدماموميناء.المذكورتينالمنطقفنمنالمستخرج

منالشرقيةالمنطقةفىالخليجساحلعلىمهمبحري

البضائكليستقبلميناءوهو،السعوديةالعربيةالمملكة

العربي،الخليجطريقعنالخارجمنالمملكةإلىتصلالتي

جدةميناءوهناك.الوطنيةالبضائعالم!لكةتصدرومنه

البضائعكليستقبلوهوالأحمر،البحرعلىالإسلامي

الأحمر،البحرطريقعنالمملكةإلىتصلوالتىالمستوردة

ومنه،الخارجمنالقادمينالحجاجيستقبلأيضاهوو

البضالإلمحليةجميعأنكمابحرا.بلادهمإلىيعودون

.عبرهتصديرهايتمالأحمرالبحرطريقعنالمصدرة

،جازانوميناءالأحمر،البحرعلىينبعميناءوهناك

علىيقعنسبياصغيرمرفأوهوالجبيلميناءإلىبالإضافة

العرجمما.الخليجساحل

مطارمثلدوليةمطاراتفهناكالجويةالطرقعنأما

ومطار،الدوليعبدالعزيزالملكومطار،الدولىخالدالملك

المطاراتمنكبيرعددإلىبالإضافة.الدوشالظهران

فيالجويالنقلوحركة.المملكةمدنعلىالموزعةالمحلية

دؤوبة.حركةالمملكة

البلادفيالأمنظاهرةإن.المملكةفىالأمنظاهرة

فيفالامن،ومميزةفريدةظاهرةالسعوديةالعربية

الملكاستطاعوقد.المثلمضربومازالكانالسعودية

فقط،الحاضرةفيلاالأمنقواعديرسيأنعبدالعزيز

دعائمهأرلمىالذيالأمنوظلأيضا.الباديةفيوإنما

التيالسعوديةالحكوماتظلفىمستتباعبدالعزيزالملك

الأمنأجهزةتطورتوقد.بعدهمنالحكمعلىتعاقبت

فاطمأن،السعوديةالداخليةوزارةظلفيعطماتطورا

والدفاع،العامالأمنإداراتوسهرت.والمقيمالمواطن

راحةعليالحدودولمملاح،والنجدةوالمرور،المدني

الاجهزةتلكتطورتوقد.وسلامتهموأمنهمالأهالي

التدريبخلالمنالأمنرجلمعهاوتطور،الأمنية

فتحخلالومن،بالأمنالصلةذاتوالدرامعاتالجيد،



525الثالثةالسعوديةالدولة

فهدالملككليةمثلالختصةوالكلياتالأمنيةالمؤسسات

الأمنبشؤونالاختصاصذاتوالمعاهد،الأمنية

وغيرها.

والجويالبريالدفاعأجهزةتطورتوقدهذا

الجنديوأصبح.والطرأنالدفاعوزأرةظلفيوالبحري

وعلى،القتالألمماليبعلىجيداتدريبامدرئاالسعودي

والطيرانالدفاعوزارةوقامت.والمتطورةالحدشةالأسلحة

والكلياتالحربيةالمدارسمنكبيرعددبفتحالسعودية

الملككليةمثل،والبحريةوالجويةالبريةالعسكرية

إلىبالإضافة،الجويةفيصلالملكوكلية،الحربيةعبدالعزيز

إلىوالطيرانالدفاعوزارةترسلهاالتيالعسكريةالبعثات

فيالسعوديةالعربيةالقواتأفرادلتدريبالعالمأنحاء

كبيراعدداالوزارةأنشأتكما.الختلفةالعسكريةمجالات

العربيةالقواتأفرادلعلاجالعسكريةالمستشفياتمن

ية.السعود

العربيةالمملكة.الدوليةالمؤسساتفىالمملكة

عامقيامهامنذالعربيةالدولةجامعةفىعضوالسعودية

منذالمتحدةالأمهيئةفىعضووهىام،459أهـ،364

فيأيضاعضووهيأم،459اهـ،364عامتأسيسها

ذاتالدوليةالمؤسساتأغلبوفيالإسلاميالمؤتمرمنظمة

والأوابك.الأوبكفيعضووهي.الإنسانيةالأغرأض

وفي،الدوليةالمجالاتفيكبيربقدرالمملكةوتساهم

مثل:منها،الإسلاميةالقضاياخاصةالمعاصرةالقضايا

فيالمسلمينوقضايا،الأفغانيةوالقضية،الفلسطينيةالقضية

)السابق(،السوفييتيالاتحادتشكلكانتالتيالمناطق

،مكانكلفيالمسلمينوقضايا،والهرسكالبومشةوقضية

وهي،الإسلاميالعالمرابطةفيأساسيعضووالمملكة

والرعايةبالمالوتدعمهاوترعاهامؤسعساتهاتحتضنالتي

.والاهتمام

عنالموسوعةفيالواردةالمقالاتأيضا:انظر

مناطقهامنمنطقةوكلالسعوديةالعربيةالمملكة

رية.الإفىا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حسيرالشريفآسيا

العرليةللمملكةالمالكةالعائلةبريطهانيا

يةالسعودتركيا

سعودآلعبدالعزيزلنعبداللهعبدالعزيزبنحالد

سعودآلعبدالرحمنبنعسدالعزيزالأولىالسعوديةالدولة

سعودآلعبدالعزيزبرفهدالثانيةالسعوديةالدولة

سعودآلعبدالعريزبنفيصلعبدالعزيزلنسعود

السعوديةفىالشورىنظامالسعودية

سعودآلعبدالعريزبنسلطهان

فوعالموعناعر

الكويتفيسعودآل-ا

مسياسيةتحركات-أ

سعودلآلالمجتفالنجديولاء-!

القياديةومؤهلاتهعبدالعزيزالملكشحصيةج

الصريفوقعة

الثالثةالسعوديةالدولةتأسش!-2

الرياضاستردادمحاولة-أ

الهجومخطة-ب

النجديةالبلادتوحيد-3

جهادهيواصلعبدالعزيزالملك-أ

أركانهاتثبتالتالثةالسعوديةالدولة!

نجدتوحيدمشروعمواصلة-ح

الشرقيةالمنطقةاسترداد-4

الأحساء.لامحترجاعالتخطيط-أ

سريةاتصالاتب

عسيرمنطقةاسترداد-5

الأولىالحملة-أ

الثانيةالحملةب-

الأدارسةإمارةاسترداد-6

)الحجانأالغربيةالمنطقةفمم-7

الحديثةالسعوديةالدولةبناء-8

حكامهاوألقابأسماء-أ

الدولةتنظجماتب

الدولةدستورخ!

للدولةالأساسيةالتعليمات-د

البدوتوطين-ص-

التعلي!الباء-و

الزراعة.مجالفيالباء-ز

المياهمشكلةحلخ

والتعدينالصناعةمحالفيالبناء-ط

الحديتةالنقلووسائلالوق-ي

المملكةفيالأمنظاهرةك

الدوليةالمؤسساتفىالمملكة

أسئلة

الثانية.السعوديةالدولةنهايةكانتكيفلي!

السعوديةالدولةقيامقبلالكويتفىوهم!معودآلحالصف!-2

الثالثة.

.وقتذاكنجدحكامرشيدبالسعودوآلالكويتعلاقةصتحدث3

أسرتهمعإقامتهأثناءعبدالعزيزالملكاكتسبهاالتيالحرةوضح4

الكويت.في

هـ،أ31!عامالرياضعبدالعزيزالملكدخلكيفبين-5

التاريخي.الحدثهذانتائجواذكرأم(9"2لر

النحدية؟البلادسعودآلعبدالعريزالملكوحدكيف6

منإياهامسترداالأحساءعبدالعزيزالملكدخلكيصصف7

التركي.العثمانيالحكم

نجد.لبلادبالنسبةالشرقيةالمنطقةأهميةبين-8
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مستقلة؟شبهأومستقلةدولةأيالمدلئة+ادولة

حضريمركزفيوالثقافيةالسيا!ميةالأنشطةتتركزحيث

وأدكتاتور،أو،ملكغالباالمدينةيحكم!طنواحد.

الأحيانبعضفيالأقوياء.أصن!تالموامنصغيرةمجموعة

والمدينة.الريفمنأناسالسياسيةالحياةفييتحكمكان

أغديمة،االعصورفيكبيرانمواأ!دينةا-الدولةنمتوقد

أصيوناد،افيوألسرطةأثيناذأكعلىالمشهورةالأمثلةوأكثر

.أ.ق72أعااشومانيةأصوريةالإمبراتشكيلقبلوروما

005عامنحومنامتدتاختيالوسطىأغروناوخلال

أجةوالإيطاالألمانيةاالمددبعضأصبحت،أمء..عامإلى

ومستقلةذاتيح!صمذاتمدناالرومانيةالإمبراطوريةفي

شيوالبندقيةوميلانووجنوةفلورنسامثلتقريبا،تماما

ألمانيا.فيوأ!بيكوهامبورجوبريمنإيطاليا،

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

ليميقيااصاإأتيا

افىردامديةأجاإيصاألسرطة

الحيتيهدالإغرحهت

تاريخ.سوريا،:انض!إ.الئورلةالدولة

أم(.8-082179)هنريالسير،دولتون

الفنيةلقيمتهامنتحاتهتميزتبريطانيخزفصانع

بمقاطعةديرسليمافيمصنعهاشتهرحيثوالتجارية

أحاجية.واالخزفيةالمصنوعاتأجملبصناعة!شافوردلثماير

أ!هعحياالصرفلأنابيبمصنعاحسدلكدولتونأنشأ

وأقام.مسيزدادعليهاأ!لباأنتوقععندماالمزججة

لتطويرمطلوبةكانتاكتيالخزشيةأطعوازلمصنعاكدلك

اكبرقية.الاتصالاتنظام

بلغوعندما،بلندنأ،مبثحيفيدوأضونولد

الف!إ:.العائلةبمهنةالتحقعمرهمنعشرةالخامسة

.الخزف،الصينىبمالخزف

المومميقى،مجالفياشتهرتبريطانيةألصرةدولمتش

منأتحديمةاالأنواعاصئوا!عتخدامفيالريادةلهاوكانت

ممها:اشتهر،الموسيقيةالآلات

أرنولدلدأ.م(5491-581)8دولمتشأرنولد

عشرالتاسعالقرنفيأ!ديمةاالالاتوإنتاجإصلاح

نأالالاتهذهاممتخدامطريهتعنواستطاع.الميلادي

يشرح!ضاباأ!أ.القديمةللمو!ميقىحقيقيةعروضايقدم

اليلاد!!.عشرأخامنارأصسالكمتعراالقرن!تموسيقىفيه

فيها!مليمير،فيالموسيقىتلكأسدراسةمركزاأسع!كما

إنجلترا.بجنوب،سري

أرنولدابن(.-أم19)4دولمشكارل

حملفىالأسرةمنآخرونوأعضاءهواستمر.دولمتش

فيمهرجاناوأقاموا.بعدهمنالطريهتومتابعةأرنولدأصةرسا

الأبمنكلولدوقد.لهمديراكارلكانهاسليمير،

ولدبينمالومانس،فيأرنولدولدحيثفرنسا،فيوالالن

بوا.-سوفونتنييشيصارا!

الضخمة.المخريةالنصبالظر:.الدولمن

دلمغنسيومرئيسيكمصدريستخدممعدنالدوقي

أ!علابةامتوسطوهو.الأرضيةالقشرةمنالمستخرج

وكربوناتالكالسيومكرلوناتمنويتركب،وهش

.ح(!7!ح2)30للدولميتالكيميائيةأصيغةوا.المغنسيوم

وقدوالأصفر،الأبيضبينالنقيالدولميتلونوشأرحح

إلىفتحيلهلونهمنوالمنجنيز،الحديدمثل،الشوائبتغير

غالبوفيآخر.لونأيإلىأو،البنيأوأغرمزياأطونا

)كربوناتمإلكلسيتأسدولميتايتشابه،الأحيانا

الكالسيومكربوناتمنتت!صنالتيا!تسلورة(أحسيومأ!صاا

ومنبينهما.للتفريقأحسميائيةاالأحتباراتارتستعط.فقصأ

مننوعإلىيشيرمصطبالدولميتشإن،أضهـىناحية

وربما.رئيسيةبصورةالدولميتمنتتركبالصخور

المتصلبة،الرواممبمنأررولميتاصخوربعضت!ضنت

نأالمحتملومن.المحيطقاعفي،المعدنيةوالمواد،والطمي

منتكونتقدالاخرىالدولميتأش!!البعضتكون

صخورمعظموتحتوي.البحريةللأحياءالهيكليةالبقايا

سلاسلمنالعديدوتحتويأحافير.بقاياعلىالدولميت

كتلعلىالعالمامنأخرىأجزاءفيرأورولا،فيالجبال

الحديدصانعوويستعمل.الدولميتصخورمنجيرة

فإن،النهايةوفيالصهر.عمليةفيلميتالدرحامأ!مل!وا

والمعجونالدهاناتفىحشومادةيستخدمأسدولميتاخام

بلونهالدولميتعلىيحتويأسذياالرخامويشتهر.والمطاط

بناء.مادةويستعملالعاديغير

.الرخام:أيضاانف!!

)39485نحوسكانهاعددأمريكيةمدينةدولوت

المتحدةبالولاياتمينيسوتاشرقيوتممممالي.نسمة

سوبيريوربحيرةمنالغربيالساحلعلىولطل،الأمريكية

منطقةعلىمشيدةالمدينةوهذه.لويسسانتوخليج

لحيرةلحماحلعلىم042ترتفعالانحدار،شديدة

سوبيريور.

منالشماليالجزءمنتجاتلخق!!مركزادولوثوتعد

والفحمالخاموالمعادنالحديدوأما.الوسطىالغرليةالمنطقة
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منبالسفنترسلالتيالرئيسيةالمنتجاتمنفهوالحجري

يعدكما،المتحدةبالولاياتالمناطقسائرإلىدولوث

العالمأنحاءإلىتنقلالتيالمدينةصادراتأهممنالقمح

كافة.

مأ)279الثالثأنتونيتوماس،دولي

هذامنالخ!سينياتفياشتهر،أمريكيطبيبام(.619

يعملكانإنهوحيث.لاوسأحراشطبيببأنهالقرن

عملفقد،الأمريكيالبحريالاحتياطيفيطبيباضابطا

قامكماآسيا،شرقجنوبمناللاجئينتنقلسفينةعلى

عامالبحريةوترك.فيتنامفياللاجئينمعسكراتبتنظيم

عاملاوسفيخاصةطبيةوحدةتكوينليبدأأم569

الدوليةالصحيةالمنظمةتأسيسفىأسهمكما.أم579

الكتبعائداتمنتمويلهافيوألممهم.التعاونية

كتبهوتعكسلإلقائها.يتجولكانالتيوالمحاضرات

الجبلأحرقواليلةالغد؟حافةالشربممنالتخليص:الثلاثة

آسيا.شرقجنوبفيخبراته

المنظماتمنعددعدىأطدقاسمالأمميةأوالدولية

المنظمةعلىبعدفيماوأطلق.المبكرةالعماليةالدولية

كارلوكانموسكو.تديرهاالتيالدوليةالشيوعية

المنظماتلىأوبتأمميسقامقد،الألمانيالشيوعي،ماركس

الدوليةالرابطةوسميت.أم864عامللعمالالدولية

جنيففياجتمعتوقد.الأولىالدوليةأوللشغيلة

.أم-872أ866بينفيما،أخرىمدنوفيبسويسرا

العامةوالخدماتللأرضالعامبالتملكالمجموعةوطالبت

عامالأولىالدوليةحلتوقد.أخرىوبإصلاحات

.أم876

،أم988عاماللأولاجتماعهاكانالثانيةالدولية

ثم.ام419عامحتىالاجتماعاتهذهعقدواستمر

مأ!23عاموتحولت،أم029عامأد!جتماعإلىعادت

المجموعةهذهتوقفتوقد.والاشتراكيينالعمالدوليةإلى

عاموفي.الشانيةالعالميةالحرببسببأم93!عام

الدولية،الاشتراكيةوسميتتنظيمهااعيدام489

منأعضاءتضموكانتلها.مقرالندنمنواتخذت

بينهامن،كثيرةبلدانمنوالاشتراكيةالعماليةالأحزاب

غيرالمجموعةوهذه.المتحدةوالولاياتوفرنسابريطانيا

الشيوعى.بالحزبمرتبطة

عناختلفتوقد)الكومنتيرن(أوالثالثةالدولية

أسسهاإذ،الشيوعيبالحزبمرتبطةبكونهاسابقتيها

مقراموسكومنواتخذت،أم919مارسفيالشيوعيون

الثالثةالدوليةأخرىبلداناتهمتوقدلها.دائما

الاتحادولكن،السوفييتيةالحكومةلإدارةبخضوعها

ذلك.نفىالسوفييتي

وكان.البلدأنمعظممنأعضاءالثالثةالدوليةوضمت

خارجالأخرىالبلدانفيالشيوعيةالثوراتدعمهدفها

نأموسكوأعلنت،أم439عاموفي.اسموفييتيالاتحاد

الأحزابوقامت.حلتقد)الكومنتيرن(الثالثةالدولية

الإعلام)مكتب،الكومنفورمبتأسيسالأوروبيةالشيوعية

.أم569عامألغتهولكنها،أم479عام(الشيوعي

سوفييتيشعيوعيوهو،تروتسكيليونحاولوقد

القرنمنالثلاثينياتخلالرابعةدوليةتنطم،منفي

.الأتباعمنقليلبعددحظيولكنه.العشرين

.كارل،ماركسبمالشيوعية:أيضاانظر

تطويرهاجرىدغةهيالدوديةاللغة.اللغة،الدولية

العلماءمساعدةوهدفها.والطبيةالعل!يةالكتابةمجالفي

اللغةهذهوترتكز.بينهمفيماالاتصالعلىبلدانعدةمن

اللغاتبينالمشتركةالنحووصيغالكلماتجذورعلى

باحدىاتصاللهمالذينالناسومعظم.الرئيسيةالأوروبية

وقد.تدريبدونالدوليةاللغةفهميستطيعوناللغاتهذه

.أم519عامالدوليةللغةمعجمأولظهر

اللغة.الإسبرانتو،:أيضاانظر

أم(.399-أم)698هاروللىجيمس،دوليتل

الحربفيطوكيومدينةعلىغارةأولقادأمريكيطيار

81فيطوكيو،علىالمفاجئالهجوموفي.الثانيةالعالمية

52ب61طرازمنالطائراتيقودكان،أم429أبريل

الأرضية،المطاراتمنأصلاتعملوالتي،المحركينذات

.الطائراتحاملاتإحدىظهرعلىمنيقودهاكان

أثناءيحملهاكانالتيالمقدمرتبةمندوليتلرقيوقد

وقاد.التانيةالعالميةالحربأثناء،الفريقرتبةإلىالهجوم

.ام429عامإفريقياضعماليعلىالهجومأثناء21السرية

المتوسط.البحرمنطقةفي15السريةذلك،بعدقادثم

الثامنةللسريةقائداكانام،459أو449عاميوفي

الثامنةالسريةقادكما.بالقنابلالغربيةأوروباأمطرتالتي

ألمانيا.استسلامبعدباليابانأوكيناواعلىالهجومفي

فيوتخرجكاليفورنيافىألامادافيدوليتلولد

جامعتها.

ثم،الأولىالعالميةالحربفيالجيشفيطياراوكان

شلشركاتمجموعةمعليعملأم039عامالجيشترك

.أم049عامالحربيةالخدمةإلىرجعثم،للنفط

لشؤونالقوميةالا!ششاريةللجنةرئيسادوليتلوكان

مديرأعملكما.ام589-أم519عاميماب،الطيران



،شجرهالدوم528

الفضاء،بشؤونتختصمؤسسةوهوالفضاء،تقنيةلمعمل

.ام629-أم959عاجممامابينوذأك

.الطائرةبمالثانيةالعالميةالحرب:أيضاان!

العربية،الجزيرةفيالدومشجرةتنمو.شجرة،الدوم

إفريقيا.منأخرىوأجزاءالسودانوشماليمصروصعيد

الأوراقمنبحزمةالدومنخلةفروعمنفرعكلينتهي

حجمفيثماراالشجرةوتحمل.الشك!مروحيةالمفصصعة،

للثمرة.ألا!شدارةمنتظمةغيرالشكلبيضية،التفاحة

طبقةبهاوتحيط،اللونبنى،خارجىغلافالناضجة

كع!صةلطعمالمذأقحلوة،سميكةإسفنجيةداخلية

وقد.المقلشجرةاسمالشجرةعلىيطلقولذا.الزنجبيل

أغراعنةامدافنفىومأولاثمارمنكبيرةكمياتوجدت

النباتي.للعاجمصدراالدومبذورتستخدم.المصري!ت

)شجرةالعربيةالبلادفيالبريالنبات:أيضاال!

.(لدوما

فيالختدفةالتشريعيةالمجالسعدىيطدقكاناسمالدوط

البرلمانبمثابةوهي،القياصرةحكمفترةخلالرولعميا

التفكير.مكانتعنيالدوماوكلمة

نيقولاالقيصرش!طهأ!ذياالأدنىاالنيابيالمجلسوكان

فىنيالىمجلسأتمهربمثابةأم509لثورةنتيجةالثاني

إلىحاجةفيأغيصرافيهي!شلمالذيالوقتوفيروسيا.

منلتخوفهالمجلسهذاشكلشقد،منتخبةنيابيةمجا!أية

فرصةالشعبيمنحلماإذاأخرىثوراتأيةحدوث

الخاصةالمعقدةالقوانينومنحت.الحكومةفىالمساهمة

الناخبونوكانللنساء.التصويتحقالدوماتبانتخاب

عدداتنتخبفئةكلكانت،فئاتأرلغإلىمقعسمين

تتولىكانتالتيالانتخابيةللمجايمالأعضاءمنمحدودا

الدوما.أعضاءاختيار

ثقلايعطينحوعلىمصممةالانتخابيةالبنيةوكانت

للقيصر.والمؤيدةالمحافظةالاتجاهاتذويللناخبينأكبر

كانتالدوماشرعتهاالتيالقوان!تفإنهذا،علىوعلاوة

القيصر،عليهايصدقأنبعدالتنفيذحيزإلىتدخل

عليه.يسيطرالقيصركانالذيالأعلىالنيابيوالمجلس

ولكنأم،609عامفيدوماأولأعمالافتتحتوقد

إلىنيقولادفعمما،بشدةالحكومةعارضواأعضائهاا

ودعافقط،جلسةأربعينعقدقدكانالذيالمجلسحل

الثانيةالدوماأعمالوافتتحت.جديدةانتخاباتإجراءإلى

يتعاونوالمالمجلسهذاأعضاءولكن،ام709عامفي

هذانيقولاحلفقدولذلك،الحكومةمعكافبشكل

تشكيله.علىفقطأشهربضعةمضيبعدالمجلس

كثيرةتغيراتأم709عاممنيونيوشهرفيوطرأت

للناخبينالثقلمنالمزيدمنحبغرضالانتخابيةأ!وانيناعلى

تشكلفقدالتغير،لهذاونتيجة.المحافظةالاتجاهاتذوي

وتعاون.ام709عاممنلاحقةفترةفيالثالثالدوما

علىالمجلسصدقحيثالقيصرحكومةمعالمجلسهذا

بالإصلاحالخاصةالمهمةالقضاياببعضالخاصةالقوانين

دورتهحتىالعملالمجلعم!هذاوأكمل.والتعليمالزراعي

أيضا،محافظاالرابرالنيابيالمجلسوكان.الخامسةالسنوية

.ام219عامفىانتحبوقد

قيادةتجاهحادةنقديةآراءالرابعالنيابيالمجلسوتبنى

عامالأولىالعالميةالحربنشوببعدخصوصانيقوالأ،

بالتخلينيقولاألزمتلحنةالمجلصقادةش!سلوم4191

أكتوبرفيالمجلصهذا.حلأم179مارسفيأ!رشاعن

الشعبى.التأييدلافتقارهدورتهيكملأندونأم179

السلطةعلىالشيوعيوناستولى،أم179نوفمبروفي

الروسية.التشريعيةالهيئةوحلوا

تمأم399عامفيجديدادستوراروسياتبنت

شكلعضوأ.045منتشريعيمجلعرتكوينبمقتفماه

القوميةالتشريعيةالهيئةمنالأدنىالمجلسأعياناهذا

الفيدرالية.الجمعيةلاسمالمعروفة

الثاني.نيقولا:أيضاانظر

ام(.087-081)2الأبر،ألكسنلىدوماس

الفرنسىالكاتبهووابنه،مسرحيوكاتبفرنسيروائي

شسخصياتدوماسواختار)الال!(.دوماسألكسندر

واستعان،ومسرحياتهرواياتهفىالأطوارغريبةحقيقية

،الشخصياتلهذهالشخصيةبالمذكراتكثيرادوماس

حياتهمأحداثوحول،التاريخيةالتفاصيلكتابةبغرض

.المغامراتمنمثيرةقصصإلى

ومنالرومانسيةالفرنمسيةبرواياتهدوماسويعرف

مونتدوالكونتأم(؟)844الثلاثةالفرسانأهمها:

قصةكتابةدوماسوواصلأم(.845أ-84)4كريستو

ماقصةفيالثلاثةالفرسان

أم(بم)459العشرينبعد

نبيلأيضاأعمالهبينومن

-481)8براجيلونا

م(.0581

شهرةأنمنوبالرغم

رواياته،إلىترجعدوماس

تشغلمسرحياتهأنإلا

تاريخفيأهميةأكثرمكانة

الأبدوماسألكسندرويتفوق.الفرنسيالأدب



952جول،دورفيلدومون

المسرحيةهما:المسرحياتمنفقطنوعينفيدوماس

.عصرهمنالمستوحاةالمعاصرةوالمسرحية،التاريخية

هنريمسرحية:التاريخيةدوماسمسرحياتوتشمل

ام(.)832نيزلوبرجأم(،)982وبلاطهالثالث

المسرحيعملههيأم(831)أنطويومسرحيةوكانت

عنقصصاالثلاثممسرحياتهوكانتالمعاصر.الأول

باكورةمنالمسرحياتهذهوكانت.والقتلالحب

الرومانسيةللحركةوالممثلةللغايةالناجحةالأعمال

كينمسرحيةوكانت.الرومانسيةانظر:.الفرنسية

وتدور.دوماسمسرحياتأشهرمنواحدةام()836

أدموندالإنجليزيالشكسبيريالممثلحولالمسرحيةهذه

.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالعالقالذيكين

الدراميةالعبقريةطبيعةالمسرحيةهذهوتستكشف

فيأيضادوماسوكتب.المجتمععنالممثلواغتراب

وبعضالرحلاتعنالمصورةالمحاضراتوبعض،التاريخ

.المذكرات

كوتريتس.فيلرزفيدوماسولد

الابن.ألكسندر،دوماس:أيضاانظر

أم(.598-821)4الابنر،ألكسنلىدوماس

دوماسألكنسدرالفرنسيالمؤلفوالده،فرنسىكاتب

،عديدةومسرحياترواياتدوماسكتب)الأب(.بيري

ولاقت.مسرحياتهمنالأولالمقامفيشهرتهاستمدولكنه

غادةباسمتعرفوالتيالكاميلياسيدةالأولىمسرحيته

.ام852عامفيعرضهاحينضخمانجاخاالكاميليا

دارتمأساويةحبقصةحولالمسرحيةهذهوتدور

فيسائداكانالذيالأنيقالفرنسيالمجتمعفيأحداثها

.دوماسعصر

المسرحياتتحملأنالواجبمنأنهدوماسرأى

أعمالهفىالعائلةقيمةعنودافعوأخلاقيا.اجتماعيامغزى

م(،1)885دينيسم(،1)873كلاودزوجة:التالية

أنهإلاالشر،هاجمأنهمنوبالرغمام(.)887فرانسيلون

وتجلى،للتائبينالمغفرةطلب

مسرحيةفىالموقفهذا

أوبريمدامأفكار

وتحملم(.)1867

قدراثناياهافيمسرحياته

تتناسبلاقدالموعظةمن

.الآنالكثيرينفكرمع

بحسنمسرحياتهوشسم

فيتتسمكماتنظيمها،

الابندوماسألكسندر.الفكاهةبروحكثيرةأحيان

فيالعلياالطبقةلأبناءجيدةصورةمسرحياتهوتقدم

زمانه.

باريس.الفرنسيةالعاصمةفيدوماسولد

.الأبألكسندر،دوماس:أيضاانظر

طبيب.م(4691-م5981)ردجيرها،وماكد

برونتوزيلالكيميائيللعقارالعلاجيةالقدرةحددألماني

يدمرالعقارأنأوضحوقدالسلفا.عقاقيرأو،روبروم

البكتيرياهذهوتسبب.فعالةبصعورةالعنقوديةالبكتيريا

والحمىالحلقالتهابمنهاالمعديةالأمراضمنكثيرا

دوماكنال)القوباء(.الجلديالحصفومرض،القرمزية

علممجالفيلاكتشافاته،أم939عامنوبلجائزة

دوماكمانشرآخروكان.الطبأوالأعفماءوظائف

.للسرطانعلاجعنالبحثمسألة،رئيسيةبصورة،يتناول

بألمانيا.لاجوفيدوماكولد

السلفا.:أيضاانظر

الجوفمنطقةفىقديمةبددةأشهرالجئدلدومة

كمأ025حوالىالرياضمدينةعنتبعد.تاريخياوأعرقها

منهاتاريخيةوقلاعآثارعلىتحتوي.الشمالاتجاهفي

وأ2...نحوإلىيعتقدكماتاريخهويعودمارد،حصن

منشيدتقديمةتاريخيةقلعةوهو..مقسنة0003

الزباءغزتهتقريبا.قدم0002يبلغمرتفععلىالحجارة

لشموخه.عليهاامتنعأنهغيربزنوبياالمشهورةعمروبنت

دولةإلىنسبة،المعينيةالنقولقمنمجموعةالجندلوبدومة

مسجدأيضاوبها،والنبطةالثموديةالنقوشوكذا،معين

هـوهوأ7سنةعمرالخليفةبناهالذي،الخطاببنعمر

سوروهو،البرجعلىأيضاوتحتوي.القدسإلىطريقهفى

وكانالبلاد.منالغربيالشمالفىيقعبارزطبيعي

.الجندلبدومةومعاويةعليبينالتحكيم

يقعقديمقسم،قسمينمنالانالجندلدومةتتكون

هضبةعلىويقومالمديخةمنحديثوقسم،منخفضفى

كبيرا.منتجعامنهاجعلممامتعددةأثريةومواقعينابيعبها

منطقة.،الجوفانو:

ام(.842-917)0جول،دورفيلدومون

كشفيةرحلاتبعدةقام،فرنسيبحريوضابطمكتشف

المعرفةإثراح!فيكثيراوسعاهم.ونيوزيلنداأسترالياإلى

وكانتفيهما.النباتيةوبالحياة،البلدينهذينبجغرأفية

واحدةأم،827عامفينيوزيلنداإلىبهاقامالتىالرحلة

ظهرعلىالرحلةبهذهوقامبها،قامالتيالرحلاتأبرزمن

غيرمناطقاكتشافبغرضالحربيةأسترولابسفينة

كبيرةلأجزاءخرائطورسم،الساحليالشريطمنمعروفة
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الشرقيالساحلومنالجنوبيةللجزيرةأخربياأصساحلامن

نيوزيلندا.في،الشماليةللجزيرة

قبمبوساطةتتمالألعابمنلمجموعةاسمادوص

ناالمحضم!ومنالدومينو،تسمىمسطهحةمستطيلة

القردفيأوروباودخلتالص!تفياخترعتقدالدومينو

مصنوعةالدومينومجموعاتاومعفمأ.الميلاديعشرالرالغ

تت!صنو.الخشبأواسبلا!متيكامنأوالعاخأوالعظاممن

قسم!!إلىأغصعةأاوتفص!.أقصعة28منالعاديةالمجموعة

الإحدىاأتحص!اثاصتأغسم!تامرقسمحصلويميز.بخط

واحدمنبعلامةأحشرين،واالتمانيمنالأولىوالعشرين

يأفىنقاطتوجدلا،واحدةقطعةوفي.نقاطمشةإلى

نقطبدونجزءواحدةب!ط!قطعمستةوهناك.الجزءينمن

نقط.دهالثانيوالجزء

يضعوفيه.البلوكهوالدوميمولعبأنواعوألسط

ببعضهاويخلطهولهاأ!جه،امقلوبةالقمإكلاللاعبون

القطعمنعددا،ذلكلعدلاعبكلويختارجيدا.

،فقصأاتن!-شاناإذا،قص!إسبعأعادةافيوهوعشوائيا،

ألاع!ايدأوعادة.لاعس!.أرسعةأثلاثةاكا.اذاوخممم
..-!.ولوءط

أ!صعةا)وهيمزدو!دومينوعليهاقطعةأعلىأسديهالذي

قسميها(.مرحسلعلىأضقصأامنمتساوعددعليهاالتي

منهاليسارإلىالحالساللاعبوعلى،44-أنهاولنفترض

قسميها،منأيعلى4رقمتحملبقطعةيلعبأن

!مبيلوعلى،44-أعطعةاقسميمنأيبجوارويضعها

نأالتالياللاع!وع!4،6-هيالقطعةتكونقد،المثال

رصم6جزءيهاأحدعلىتحملالتيالقطعلإحدىيلعب

القطعةجوارإلىويضعها4قسميهاأحدعلىويفععها

القطيعوهي،أطفردةاالدومينوقطعوتوضع،44-الأولى

امامستقيمخطفيأضقط،امنمختلفةأقسامدهاالتي

اللعب.خطمعقائمةبزاويةتوضعشإنها،المزدوجةالقطع

وأجسالمزدوجةالقطعةجانبيمنكلعلىاللعبويتم

وليلعبأنيستفيعامااللاعبيجدلموإذانهايتها.على

حتىالباقيةالمجموعةمنيأخذأنفعليهمعهالقماإلتيمن

الباقيةالقطعتنتهيأدولعدبها.أطعبايم!شهقطعةيجد

يخسربهااللعبيم!ضهقطغلديهأجسأسذيااللاعبفإن

عليه.الدوريمرأودورا،

التيالقطعكلأسلاعب!تاأحدلنهيعمدماالدوروينتهي

القطعمنقطعةأيةاللاعب!تمنأييجدلاعندماأومعه،

دها.اللعبيستطيعالتيالباقيةالقطعأومعهالتي

عددلهيسجلمعهانتيالقطعلكليلعبالذيواللاعب

الاحرين.الإعب!تمإالتيالنقطعدديساويالنقطمن

معه،القماإلتيبكلاللعباللاعب!تمنأيينهلموإذا

الفائزهويعتبرالنقطمنعددأقلصاحباللاعبفإن

اللاعبينممجموعةالتيوالنقطمعهاشتيالنقطبفارق

معظموفيبها،يلعبواأنيستطيعوال!اوالتي،الاخرين

مائةيسجلالذياللاعبشإنبالدوميمو،الخاصةالألعاب

أغائز.االلاعبهوأول!نقطة

زعيم(.م1221-؟0711)القديس،دوميئيك

النصرانيالوعظفيالدعاةالقساوسةنظامألسه!أسبالي

فيدومينيكولد.دومينيكاننظاميسمىأسديا

فىودرسأسبانيا.فيالقديمةالقلعةمنطقةفىججاالأررح!ا

القريبةأوسماكاتدرائيةفىكاهساوأصبحأضسيا،لاجامعة

الثالثأونريوسالباباأعطاه،ام612عاموفىأشبرجو.من

الهرطقةلمحاربةوضعهالذيالجديدالمظامبتأ!سيسإذنا

لدىالهرطقةنظامعارضقددومينيكوكان

كلفيانتشرقدنظامهكان،وفاتهوعندالألبيجنسي!ت،

أتباعهعنددومينيكالقديسبعيدالاحتفالويقام.أوروبا

.عامكلمنأغسطس!منالرابعفي

ال!صاريبي،البحرعلىدومينيكاجزيرةجمطأ،دردولمجما

الفنزويلي.الشاطئشمال51!صم5مسافةعلىوتقع

نسمة.000/71سكانهاوعدد2ح-ا175ومساحتها

بعدأم،789مشةبريطانياعندومينيكاا!متقلت

الرسمياسمها.الميلاديعشرالثامنالقرنمنذبدأحكم

مديخةمدنها،وأكجروعاصمتها،.الدومينيكىالكومنولث

ووحدة.نسمة11).00سكانهاعدديبلغالتيروزو

الكاريبي.شرتدولارفيهاالرئيسيةالعملة

هوالجمهوريةورئيس،جمهوريةدومينيكا.الحكوم!

رئيسأنغير،الرسميةالوجهةمنالتمفيذيةالسلطةرأس

منتشألفوزارةفىعضووهو.اشسميينأقوىهوالوزراء

ألمجلسويصدر.الح!صمةشؤونتتولىوزيرا،عشرأحد

ينتخبهمعضوا21منيتكونوهوالبلادقوالينالتشريعي

دومينيكا

أحرىمدث.

المحرسطعمستوىصالأرتعاع،

طرو--

ال!ص

ملصمطار

مار!

لملأارر

كاس!

!كخشث!

ورك!ا

فينالا!

سانت!صى

!!لإحوشجغ

؟زوزو

صوثرير4ءحينلأ

لسوت!راسلمحر(تحصت

ملل01

يبمء

!!لواللاياتس:خ؟حرر!بححص

"ثئخضالحهام!الم!ير

كؤلا+في"لورتورلكو

لكاماح!حاخ!صفى!!..:

،-مبنيكاو؟-كد

غكضئم!ئ!!للا!قي!يهبن
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تعينهمالشيوخعليهميطلقأعضاءوتسعة،الشعب

الجمهورية.رئيسالتشريعيالمجلسوينتخب،الحكومة

الأغلبيةصاحب،السياسيالحزبزعيمهوالوزراءورئيس

التشريعي.المجلصفي

إفريقيةجذورذوودومينيكاشعبمعظم.السكان

لهالشعبمنصغيروعدد.فرنسيةأوبريطانيةأومختلفة

السكانأخماسأربعةحواليويعيع!،هندوكاريبيةجذور

ويعيشالحضر،فيالسكانباقييعيشبينما،الريففى

فيأو،الغربيالنمطعلىبيوتفيالدومينيكيينمعظم

الغربي،الطرازعلىوملابسهمبالق!،معسقوفةأكواخ

والسرطانأجحراوجرادالموزعلىطعامهميحتوي

والبطاطا.الضفادعوأرجلوالكركند

الإنجليزية،اللغةالمدنيسكنونالذينمعظميتحدث

بصورة،القرويونويتحدث.الرسميةالبلادلغةوهى

الفرنسية،البماتوالغةباممميعرف،اللغةمننوعا،رئيسية

وحوالي.الفرنسيةواللغةالإفريقيةاللغاتمنخليطوهى

كلهموالباقونالكاثوليكالروممنالس!!انمن%08

ابتدائيةمدرسة55حوالىوبالبلاد.البروتستانتمنتقريبا

ثانوية.مدارسوسبع

مغطاةجبليةجزيرةدومينيكا.والمناخالسطح

وترتملعض.البركانيةللثوراتنتيجةتكونتبالأشجار،

سطحفوق،ام)002إلىوالجنوبالشمالفيالجبال

الساحل.منأجزاءفيالمنبسطةالأرضوتقعالبحر،

يصلحلاوعرمعظمهاأنغيرالأنهار،منالعديدوبالبلاد

،الصغيرةللقواربفقطيصلحوإنما،الكبيرةالسفنلعبور

تنخففعنأوم532عنالحرارةدرجةترتفعماونادرا

صوضير!ريةوتقع.الكاريبيالبحرعلىحزيرةفىصسيرقطردومينيكا

للبلاد.الجوليالشاطئعلىهناصورتهاتظهرالتي

روزو،علىسعم002بينالمطرسقوطويتراوح.م815

.الجبالأعاليعلىسمأ).0.والعاصمة

الزراعة.علىدومينيكااقتصاديعتمدالاقتصاد.

فييعملونمنهموالباقون،السكانمن6%0بهاويعمل

البلادمحصولهووالموز.بالزراعةالمتصلةالنشاطات

،الأخرىوالصادراتالمنتجاتأما.والتصديريالرئيسي

النشاطاتأما.عليهالقائمةوالمنتجاتالهندجوزفمنها

تعدينيهووماتصنيعيهومافمنهاالصغيرةالاقتصادية

والسياحة.التجزئةتجارةجانبإلى

هنوددومينيكافياسمتقرمنأول.تاريخيةنبذة

الهنوداحتلهاثم.عامألفيمنأكثرمنذالأرواك

كولمبوسكريستوفروكان.عامبألفذلكبعدالكاريبيون

منالثالثال!حديومفيوذلك،الجزيرةيرىأوروبيأول

الاسموهودومينيكاعليهاوأط!ق،أم394سنةنوفمبر

اللأحد.ليومأيرتينيا

فيالجزيرةإلىيفدونوالإنجليزالفرنسيونالمحتلونبدا

الكاريبيونواستمر.الميلاديالسائكشرالقرن

لعدةالجزيرةعلىيتصارعونوالبريطانيونوالفرنسيون

،ام763سنةفىللبريطانيينخلصتحتى،أعوام

بالمزأرع.للعملبالسفنإليهاالإفريقيينالعبيدوامشجلبوأ

0391بينوفيما.أم834فيالعبيدبريطانياوحررت

الدومينيكيينسيطرةبزيادةبريطانياسمحت،أم789و

علىالدومينيكاوحصلت.الخاصةشؤونهمعلى

.أم789نوفمبر3فيالاستقلال

جمهوريةكبيرإعصارضربام،979مشةفي

دماراوسببشخصاخمسينمنكثرأوقتلدومينيكا

كبيرا.

دولمنوالعديددومينيكاشاركتام،839وفي

جرينادا،احتلالفيالمتحدةالولاياتمعاللاتينيةأمريكا

للإطاحةوذلك،الغربيةالهندجزرفيأخرىدولةوهي

،ام089عامفىجرينادا.ان!:.هناكماركسيةبحكومة

تشارلز.أيوجيناديمبزعامةالانتخاباتفىالحريةحزبفاز

حزبفازتشارلز،ا!متقالةوعقبأم،599عاموفي

رئيساجيمسأديسونزعيمهوأصبحالمتحدالعمال

كريستينهودومينيكارئيمه!أنالمعروفللوزراء.

سورهنيدو.

روزو.:أيضانظرا

الدومينيكانجمهوريةجمهورللأ.الدوميئيكان،

هسبانيولاجزيرةمنالشرقيينالثلثينتمثلالتىالدولةهى

منالغربيالجزءهاستىوتحتلالغربيةالهندجزرفي

الهندجزرمجموعةفيالدومينيكانجمهوريةتقع.الجزيرة
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الدومينيكانجمهورية

-!ق

حديدلسك--3

وطنيةعاصمة!

أخرىمدن

سطحمستوىلمحوقالارتفاعهـ

اللحر

الدوليةالحدودلمحىمرجعاليستالخريطةهده

وأ،يةشرقيجسولى9!صما00حواشبعدعلىالغربية

أرضالدولةوتعتبر.الأمري!جةالمتحدةبالولاياتفلوريدا

.بالغاباتالمغطاةوالجبالالخصبةالوديان

موجزةحقائق

دوميمجو.شو!ا:صمةالعا

الأسانية.ا:الرسميةاللغة

الحمهههـرية.رض!هوالدوا!هرئيس.ححهوري:الحكمنظام

ك!،388والعردىاكشرقد!!مسافةأقصى2.كم.73448:المساحة

.!729أحساحلا20كم427والحمو!الشمال

أحضراسحر،اسص!!فوقم7513ديوراتقمةارتفاعأعلى:الارتفاع

اجحر.اسطحتحتم46إدريكويللودحيرةاسحعاض

الكثافة؟سممة8).000،05م6991السكاليالتقدير:السكان

ريفى%04،حصر%06:لوزيعا،2اكمنسمة561:نيةلسكاا

السكالىعدد.سمحة81779647.5!أم،ليالس!صادإحصاء

!سمة..00098774م1002دىالمتوقع

المابحو،ال!!،امماكاو،االمور،الأدوكادو،ا:الزراعة:الرئ!يةالمنتجات

الصناعة:.النيحل،الدهص:التعدين.التبعالسكر،قصبالأرر،ا

السكر.السكر،دس!

.ناسيو،لهيمو:الوطنىالنشيد

إلىالناسر،!!اطةوالمحموأى،الوطىالعلمأديصصلي!يقسم:العلم

إلىالأليصواالحريةإلىالأررثايرمز.لالتمادلررقاءرحمراءأرلاع

امشعملتهالديهداا!وأ!ةاعله.الألطالادماءإلىوالأحمرالإغاد،

)صورة:علمالطر؟.الدوميي!صايالمبالةشعاريتوسطههالحكومة

الأمريكتير(.أعلام

النقود.الظر:الصعرى،الوحدةلمعرفةاليزو.الأساسيةالوحدةالعملة

مزارعفيويعملوناسمكاننصفحواشيعيش

سانتوالعاصمةوتعتبر.كبيرةزراعيةمساحاتأوصغيرة

ثلثويقطنهاالمدنأكبر،بالنشاطالحافلالميناءدومينجو،

الجمهوريةعلىويطلق.الدومينيكانجمهوريةس!صان

ريبوبليكاللبلاد،الرسميةاللغةوهي،بالأسبانية

نا.دومينيكا

فيهسبانيولاجزيرةإلىكولمبوسكريستوفروصل

بكاتدرأئيةمدفونأنهالمؤرخينلعضويعتقد.ام294عام

جمهوريةعاصمةدومينجو،سانتووتعتبردومينجوسانتو

الكرةنصففيالأوروبيونيبنيهامدينةأول،الدوميني!!ان

أنشئتوالتيدومينجو،سانتوفيالجامعةوتعتبر.أمخربيا

الغربي.الكرةنصففيالجامعاتأقدمام،538عام

دكتاتوريونحكامالدومينيكانفيالحكمتولى

المتحدةالولاياتقواتوقامت.خارجيةدولإلىبالإضافة

العشرينالقرنخلالمرتينالجمهوريةباحتلالالأمريكية

.هناكالمتصارعةاس!يامميةالفئاتبينالقتاللوقف

نأعلىأم669عامدستورينص.الحكمنظام

تحكونديمقراطيانيابياحكوميانظاماأسدوميخيكانالجمهورية

الحكمتحصدر.مجلسينمنتتكونوهيئةالرئيسمن

مجلساالرئيسويعين.الدومينيكانجمهوريةرثيس

عضوا03منالوطنيةالتشريعيةأ!يئةاوتت!صدللوزراء.

.النواببمجلسعضوا021إلىبالإضافةالشيوخبمجلس

إلىبالإضافةإقليما31إلىالدومينيكانجمهوريةوتنقسم

دومينجو.سانتوالعاصمةعلىتشتملقوميةواحدةمقاطعة

الولاللىل!الممجدة"لآ!ئش!االمحيض

المسنتته3"،البهاماجرر

!ييأفكسيمىهسبانيولا

!حامالكاحرأص-!ير.،

ص.ييلى!لعئهوريه

61هندافرلجيالححرا؟ومينيكاني

!حلاالحلهكو!صال!صسهـ-3سكا!يمحلأرأ

ى---------3كو---3--.---.------3------أ-----------------.-.لوددرو!--3----ء-،المحيض----.-------أ------.-3--------------2

فاكيبلسلي!حميمخررتوءللاتاحالاسبرير%اكاشلىللأطلسىا

-!!-لمالىبرمات

!ر!.وورتساباليتا!رد!في%!بم!الشمالي

س/سانتيامو.!وأألسوسميراأء

-(!.كوحود!لسمالاراس

2ص!!لالبو:ات..كاا-سق!

ء.ضر53يودما.ظلاذىسدانا

--لاليكا--حمر7ص!---ء---------ضر-!-------------61

--س.متدا.س!!د-ص".-إلمكاو!--السا

01--.01!،*--مولاميوص-اراسى

د-103!جوان.كيامااللاجريأس-رث!!(6%حلا،هحوىإلجا

ءلر-سييبرا101سار.إبممالا

لاثمالترو-لرالولأ.2كهستوىشيكادو!ج!%مالفؤريزديجزلر!كاديو!3؟كأ

لألاى!!8!هونارالالمأليد-.!آكانا!.ع1

.ا!اجرلره

----------!كا-----------------------------------------أوسا،9-3

بهع!-!!ورسلكاالبحرا

لمأ-

كاواومئوبح!رها

ءجزراسلم!إ

9!لم2س!17!دع!*/1.ا!أإ
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دومينجوبسانتوالعامةكولونساحةيتوسطكوللبوسكريستوفرتمثال

الدوميميكان.جمهوريةعاصمة

الشعب.بوساطةمنتخبومجلعه!شيخعإقليمولكل

.سنواتخمسكلالانتخاباتوتجرى

كماالأسبانيةالدومينيكانيينمعظميتكلم.السكان

ولقدأسبانيا.منإليهموفدتمعيشيةأنماطايتبعونأنهم

للهنودتامةشبهلابادةالأوائلالأسبانالمستعمرونقام

إليها.الأسبانوصولقبلالجزيرةيقطنونكانواالذين

بصورةالبلدإلىقدموالذي،الإفريقيالتأثيرويعد

سكانمعظموينحدرقوئا.تأثيرأ،هاييتىطريقعنرئيسية

73%حواليويعدإفريقيا.منالقادمينالسودمنهاستي

بالإضافةوالسود.البيضمنخليطأصلمنالشعبمن

الأوروبيين.البيضمن%أ6والسودالأفارقةمن%ااإلى

المتحدةالولاياتمنسابقينسودسلالةبعضويعيعش

منالشرقيالشمالفيساماناخليجمنبالقربالأمريكية

حوالياستقرواالأوروبب،اليهودبعضيوجدكماالبلاد،

.الشمالفيبورتوبلاتامنبالقرب،ام049عام

ريفيةمناطقفيالدومينيكانييننصفحوالىيعيش

يزرعونصغيرةمزارعبعضهمويمتلك،بالزراعةويعملون

ليشترواالزراعيةمنتجاتهمبعضويبيعون،يأكلونمافيها

احتياجاتهمإلىبالإضافةالمنزليةوالبضائعالملابس

فىبالأجرالمزارعينمنالاخرالجزءويعمل.الأخرى

كثيرويعي!شالسكر.مزارعخاصة،الكبيرةالزراعيةالمناطق

لهاحجرتينمنأكواخفينيينالدوميني!ظالفلاحينمن

الحكومةوتقومترابمنوأرضياتالقمشمنأسقف

.صغيرةعصريةبمنازلالأكواخهذهباستبدال

وأبالمصانعكعمالأرزاقهمالمدنسكانمعظميكتمسب

فىمنهمكثيرويعيش.أسماكصائديأوحكوميينموظفين

القديم.الأسبانيالطرازعلىمتلاصقةبعمارأتشقق

غربية.ملابسالأغلبفيالدومينيكانيونيرتدي

الطرقبينتمزجالتيالموسيقىالدومينيكانيونويحب

الأسبانيةالخشخشةصليلمعالإفريقيةللطبولالإيقاعي

وشمئ(.بالداخلبذورذوجافقرعة)نبات

.هناكالشعبيةالرقصةاللرينجو،برقصالدومينيكانيون

الكاثوليكيةبالديانةالدومينيكانسكانمعظميدين

هاييتيمنقريبايقطخونممنبعضهمويمارس.الرومانية

عشرةوالرابعةالسابعةبينالأطفاليلزم.الوودوويةالديانة

بأغلبالمدارسمعظمالحكومةوتمد.بالمدارسالانتظام

سكانمنالبالغينثلثاويستيم.الدراسيةالمعونات

والكتابة.القراءةالدومينيكان

الأطلسيالمحيطبينماالغربيةالهندجزرتقع.السطح

قمممنهسبانيولاجزيرةوتتكونالكاريبىالبحروبين

منتمتدإحداهماالبحر،لممطحتحتالجبالمنسلصلتين

جامايكا.منوالأخر!اكوبا

وتمتد.جبليةأرضاالدومينيكانجمهوريةأرضوتعد

عليهايطلقالتيالوسوكوردييراجباللحلسلة

الجنوبإلىالغربيالشمالمنممنترال()كوردييرا

ديوراتقمةوتعتبر.الجمهوريةوسطمخترقة،الشرقي

السلسلةهذهفيالبحرسطحفوقم.1753ترتفعوالتي

جبالمنطقةغربأغلب.الغربيةالهندجزرفينقطةأعلى

فىالجبالوتضم.صحراويةشبهجافةمنطقةكوردييرا

وتمبحيرةباهوروكو.ولممييرادينيباسييراديالغرب

مستوىعلىانخفاضاالأنديزنقاطأكثروهيإنريكويللو،

وتسبح،الجبلينهذينبينس!إلبحر،تحتم46

الكيباومنطقةتقع.المالحةالبحيرةهذهمياهفىالتماسيح

بشجرالمغطاةالسفوحمنوتتألفسنترالالكوردييراشمال

)العسهلريالفيجايدعىخصمبسهلومنالصنوبر

فيأما.للدولةالرئيسيةالزراعيةالمنطقةيعدالذي(الملكى

سبتنتريونالالكوردييراجبالسلسلةفتقعالشمالأقصى

منالشرقيالطرفأما(.الشماليةالسلسلة)وتعني

فيهاتنتشرالجبالقليلةفمنطقةالدومينيكانجمهورية

.الأخرىالشرقيةالمناطقفيوكذاالسكرقصبزراعة
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علىقاريادافئا،الدومينيحانجمهوريةمناخويعتبر

ماونادراقليلبمقدارالحرارةدرجاتوتتفاوت.العاممدار

متوسطأنكما،م532علىتزيدأوم651عنتنخفض

منالأمطارموسمويمتد.!عمأ05حواليأحشوياالمطر

فىأبريلإلىديسمبرومن،الجنوبفينوفمبرحتىمايو

فيالدومينيكانجمهوريةعلىالأعاصيروتهب.الشمال

.الأحيانبعض

زراعيةدولةالدومينيكانجمهوريةتعتبر.الاقتصاد

معظمويعم!!.اشراعةفيأسس!صانانصفحواليويعمل

!جارعندأجراءأويمت!صنها،صغيرةمزارعفيالفلاح!ت

.الملاككبارمنأراضىبعضهمويستأجر.الأراضيملاك

الأثرياءغالبايمتلكهاالتيالكبيرةالمزارعتوظفكما

السهولتزرع.الزراعيينالعمالمنكثيراوالحكومة

والموزبالأفوكادوأحاليةاالزراعيةأممثافةاذاتالخصبة

وتنمو.والتبغالس!صوقصبوالأرزوالبرتقالوالمانجو

والماهوجنيالفواكهأشمجارظلالفيوالكاكاوال!تأشجار

.التلالسفوحعلى

اصدوميمي!صاناجمهوريةفىالصناعاتأعلبوترتبط

تشحو.الس!قصبخصوصا،الزراعيةالمنتجاتبتجهيز

أصس!صامنمتريطن000016حواليالتكريرمعامل

.المتحدةالولاياتإلىأرباعهثلاثةيصدروالذيسنويا،

دبسمنهيصنعونأوالمتبقيأعلبالسكانويستهلك

وتشملأخرىمنتحاتهناكأنكما)مولاس(.السكر

الدوميمي!سالى.حمهوريةمشحاتأهمم!يعدالسكرقصبمحصول

يدويا.المحصوأ!لقطعالرراعيولىالع!اليقوم

التىالأحرىوالفواكهالمورليهيباعدوميجوسانتوفيالفواكهسوق

الحصبة.الدوميي!!الىسهولتحتحها

أهموالنيكلالذهبويتصدروالمنسوجاتالإسمنت

وتستخرج.الدومينيكانلجمهوريةالمعدنيةالمنتجات

والملح.والجبسالجيريوالحجرالطفلأيضئاالجمهورية

.سياراتالدومينيكانأهلمن%2منأقليمتلك

التلفازأجهزةأنكما،مذياعأجهزةمسهمكثيرويمتلك

وتصدرفردا.51ل!صلواحدتلفازجهازبمعدلموجودة

.الدومينيكانجمهوريةفييومياصحفعشرحوالي

دولي.مطارسانتودومينجووبالعاصمة

جزيرةفيكولمبوسكريستوفرنزل.تاريخيةنبذة

رحلتهفي،أم294عامديسمبرمنالسادسفيهسبانيولا

الساحلعلىنافيدادحصنببناءوأمرالجديد.للعالمالأولى

فيعادثم.بهالخاصةسانتامارياسفينتهأنقاضمنالشمالى

عنللبحثرجل031)0حواليومعهام،394عام

ال!سبانالمستعمرينآل!فوفدماوسرعان.الجزيرةدهب

الساحلعلىالمدنوأقامواالهنودفقهروالهسبانيولا.

إيزابيلالانوفامدينةأنشأوا،ام694عاموفي.الشمالي

السادسالقرنمنتصفولحلول(.الحاليةدومينجو)سانتو

البحثإلىالأسبانيينالذهبندرةدفعت،الميلاديعشر

والمكسيككوباإلىفاتحهوا.الواعدةالأراضىمنمزيدعن

يكنولمالعزلمن000.03هسبانيولافيفبقيوديرو.

الأمسبانيةالتجاريةالسفنأهملتولقد.قيمةذوإنتاجلهم

والإنجليزالهولنديونوالتجارالقراصنةبدأحتىالجزيرةشأن

علىالصغيرةالموانئفيالسكانمعالتجارةوالفرنسيون

والغربي.الشماليالساحل

المستوطنينكلأممبانياأمرتام،606عاموفي

عنالدفاعلتقويةدومينجوسانتوإلىيتجهواأنالأ!مبان
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أدتولقد.هناكالأسبانللتجارالتجارةوليروجواالمدينة

منالمستوطنوناتجهعندماالنتائجعكعرإلىالخطةهذه

وإلىبالداخلالمهجورةالأراضينحوالأسبانغير

الغربيالتلثأسبانياأعطتولقد.الشماليالعساحل

لعامرايزويكمعاهدةبموجبفرنساإلىحاليا()هاييتي

.أم796

الألممبانيالقسمعانىحينفي،الفرنسيالقسمازدهر

لوأوفرتورتوسانبقيادةالسودالعبيدتمردولقد.الإهمال

عامفىبالكاملالجزيرةوأخضعواالفرنسيينالأسيادعلى

والأسبانالفرنسيوناستعادثم.لسلطانهمأم108

امتلكولكنام،108عامبعدقصيرةلفترةمستعمراتهم

فيأخرىمرةالجزيرةفيالأمورزمامهاييتيسكان

م.1822

بابلوخوانأمثالمنالدومينيكانبنمنالأبطالقاد

ميلاورامونسانشيزروزاريوديلوفرانسيسكودوارتي

علىوبناء.أم844عامفيالهاييتيينضدناجحةثورة

عامبينالفترةفيالبلدالأمعبانحكمالدومينيكانيين،رغبة

حكمثم.الهاييتيينمنلحمايتهمأم86وهأم861

ما882بينالفترةفيالبلادهيورويوليسيسالدكتاتور

نحوالخطواتأولوخطاالطرقهيوروشيد.أم998و

الولاياتوقامت.ام998عاماغتيلولكنه،التحديث

الرسومجيمبمهمةبالاضطلاعالأمريكيةالمتحدة

مأ509عامىبينالدومينيكانجمهوريةفيالجمركية

بين.الديونسدفيالأموالهذهواستخدمت،أم49وأ

الأمريكيةالبحريةمشاةاحتلأم،49وأأم619عامي

المجموعاتبينالسلاملحفظالدومينيكانجمهورية

.المتناحرةالسياسية

مقاليدعلىموليناتروجيللوليونيداسرفائيلامشولىثم

.أم039اعافيعسكريانقلابخلالمنالحكم

مععاما،31لمدةبقسوةالدومينيكانجمهوريةوحكم

ولقد.معارضيهمنكثيروقتلوبسجنالحريةمنيسيرقدر

بناءإعادةمثل،المفيدةالمشروعاتبعضتروجيللوأنجز

وحكم،ام039فيمدمرإعصارإثرعلىدومينجوسانتو

الشعبيجنلمولكناقتصادياالبلادوازدهرت،بكفاءة

عائلةأفرادإلىذهبتالمكاممبأغلبلأناليسيرإلا

عامفيوقتلوهتروجيللوعلىالنارالمتآمرونأطلقتروجيللو.

الجيشبينالحكمعلىالصراعبدأوعندئذ.ام619

منإلىبالإضافةالديمقراطيةفيوالراغبينالراقيةوالطقة

المحبوبالكاتببوش،خوانوعد.الشيوعيةفضلوا

الشعبالبلاد،مننفيقدكانالذيتروجيللووخصم

فيرئيساانتخبفقد.ألاقتصاديةوالإعاناتبالأرض

الراقيةالطبقةوقياداتالجيشولكن،م2691ديسمبر

بالسماحواتهموهأم،639سبتمبرفيالسلطةعنأقصوه

شكلتثم.الحكومةفيبالاشتراكالشيوعيونمنلكثير

سياسي()مجلسأعضاح!3منمجلساالجيم!قيادات

للحكم.

عامفياللأمورمقاليدعلىالسيطرةالمتمردونحاول

ولكنهمدومينجو،سانتومنأجزاءعلىوامعتولوا،أم569

ليندونالرئيسوأرصعل.قويةعسكريةبمعارضةاصطدموا

منقوات،آنذاكالأمريكيالرئيس،جونسون.ب

فيالدومينيكانجمهوريةإلىالأمريكيةالمتحدةالولايات

فعلإنهوقال.الأوضاععلىللسيطرة،أم659عامأبريل

هناكالأمريكيةالمتحدةالولاياترعايايحميلكيذلك

أيضاوأرسلالبلاد.علىالسيطرةمنالشيوعيينيمنعولكي

وفي.الأمريكيةالدولمنظمةأعضماءمنقواتهناكإلى

القواتآخروغادر.هدنةعقدتأم،!6ءعاممايو

.ام669سبتمبرفىالبلادالأجنبية

الدومينيكانالناخبوناختار،ام669عاميونيووفي

فيخدمقدبلاجيروكانللبلادرئيسابلاجيرجواكين

اعيدثمتروجيللو.الدكتاتورحكومةفيسابقوقت

انتخبثم.ام749وأم079عاميفيبلاجيرانتخاب

قبلوتوفيأم789عامفيللبلادرئيساجوزمانأنطونيو

الناخبونأختار،أم829عاموفيبشهر.رئاستهانتهاء

رئيسابلاجيرانتخبثمرئيسا.بلانكوجورجسلفادور

عاميفيانتخابهأعيدثم.أم869عامفيأخرىمرة

انتخاباتأجريت،أم699عاموفي.أم499وأم099

انتخاباتنتائجفىبالتلاعببلاجيراتهامعقبجديدة

وأصبح،الانتخاباتفىفبرنانديزليونيلفاز.أم499

للبلاد.رئيسا

000.2منأكثرإعصارقتل،أم979عامفي

ولقدبالبلاد.اخرينألفماثيلقرابةالمنازلودمرشخص

.بالجزيرةللممتلكاتكبيرتدميرإلىالإعصارأدى

سانتودومينجو؟سانتو؟الغربيةالهندجزر:أيضاانظر

.طقوس،الوودوويةبمجامعةدومينجو،

رومانيدينيتنظيمأعضاءالدوميئيكاليون

أواخرفيدومينيكالألممبانيالقديسأسممهكاثوليكى

هوللتنظجبمالرسميوالاسم.الميلاديعشرالثالثالقرن

بانهمالدومينيكانيونواشمتهر.القساوسةالفرايرنظام

الدومينيكانيينتنطموكان.ومنصمرونومدرسونوعاظ

قدالسابقةالأنظمةإنإذ،الذهنيالعمليؤكدتنظيمأول

قياممنجيلوخلال.اليدويةالأعمالعلىركزت

كثيرفىاللاهوتيةالأقسامالدومينيكانيونترأس،التنظيم

فيالشهرةذويالأعضاءبينومن.الكبيرةالجامعاتمن
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كاثرينوالقديسةماجنوسألبرتوسالقديسالتنطم

الأكويني.توماوالقديس،السيناوية

وأأقسامثلاثةإلىداخلياالدومينيكانبنتنطمينقسم

ويسمونالقساوسةمنالأولالتنطمفيتكون،تنظجمات

الثالثالقسمأما.الرأهباتمنالثانىالتنطمويتكونالفراير

علىوالنساءالرجالمنويتكونكثيرةفرعيةتقسيماتففيه

السيديسمونهماالدومينيكانيينتنظجمويرأسسواء.حد

روما.مدينةفيللتنطمالرئيسىالمقرويوجد.الأعظم

سنةالثانيالتنطمدومينيكالقديسأسسوقد

قاموقد،أم602سنةالأولالنظامألسربينماام،216

فرنساجنوبفيدينيةجماعةلمقاومةالدومينيكانيينتنظجم

البعثاتفيبالتنظجمالباباواستعانالألبجنسيين.تدعى

المؤيدةوالدعوةالدبلوماسيةالخدماتمثل،الخاصة

منالدومينيكانيوروكان.الوسطىالعصورفىللصليبيين

قرونمدىعلىالتفتيشلمحاكمالرئيسيينالأعضاءبين

بتهمةكثيرةأرواحاأزهقتالتيالمحاكمتلكوهي

اللاهوتيالنظاممجموعةبينمنكانواكما.الهرطقة

.البابويللعرشالأول

الكبير،ألبرتتومابمالقديس،الأكوينيأيضا:أنظر

بميسلقدا،دومينيك؟ينزجوها،يكهارتإ،يسلقدا

فراير.بمالراهبة

رسام.(م9871-081)8ولوريهأ،دومييه

خلالتأثيراالأكثرالاجتماعيينالنقادمنوواحدفرنسى

الحجريةبالطباعةدومييهعملالميلاديعشرالتاسعالقرن

رسوماتهعلىتقديرعلىكذلكحصلولكنه،خاصة

برسوماتهحياتهطوالدومييهاشتهر.النحتيةوأعماله

.الساخرةوصوره

للكاتكوميديةمسرحيةليشحصيات!يهايظهرلدومييهلوحة

وراءدومييهعلىالقويالمسرحتأثيركانموليير.الفرنسىالمسرحي

أعماله.م!!جموعةإنتاج

والواقعيةالخفيفةالسخريةبيندومييهأعمالتتراوح

يحاول،الساخرةصورهمنمجموعةخلالفمن.المروعة

متعةيجدوكان،الوسطىالطبقةوقيمأذواقمنيسخرأن

أنهميعتقدكانلأنهوالمحامينللأطباءمهاجمتهفيخاصة

لإخفاءخاصةملابسويرتدونغامضةلغةيستعملون

الخادعة.ممارساتهم

طينيةتماثيلالأحيانمنكثيرفيدومييهاستعمل

التماثيلهذهأبرزومن،الحجريةلطاعتهكنماذجصغيرة

نابليونللإمبراطوركاريكاتوريرسموهو.رتابويلتمثال

الحجريةالطاعاتمنعددفيالوجههذاويظهر.الثالث

منمجموعةتبرزكما.للمتاعبمثيراسياسياشخصا

هذهوتضم.بباريسالعاملةالطبقةدومييهرسومات

الغسالةأم(بم862)عامالثالثةالدرجةعربة،الأعمال

هناكعملحيثبباريسوشببمارسيلياو8لدم(ومييه

وبأزقةالمحاكمداخلتجاربهأمدتهوقد،المحام!تالأحدساعيا

.آنذاكالاجتماعيةالصراعاتحولعميقةبرؤيةباريس

ذلكبعدعمل.عمرهمنالعشرينياتفيالرسمدرس

الفرنسية.السياسيةوالمجلاتبالصحفكاريكاتيريارسافا

أنجزبعدما!عجيناأشهرستةقضى،أم832عاموفي

فيليب.لويسللملككاريكاتيريارسما

عناشعتهربأسكتدنداستراثكلايدمنطقةفينهرالدو!

سلسلةمنينبعوهوبيرنز.روبرتالشاعرقصائدطريق

الغربيالشمالنحوويجري،دونأ!شعندكيلزأ!جبا

أير.مناغرببامصبفىويصب

الأسطوريةالقصصأشهرمنواحدةأبمل!جواندون

فيأوروبافىالأسطورةبدأتوقد.الغربىالأدبفي

أشبيلياخادعروايةفيشكلهاواستقرالوسطىالعصور

ديتيرسوالاسبانيللكاتبروايةوهيم(.0631)

دونالأنيقالنبيليحاول،الأدبيالعملهذاوفيمولينا،

.الفرسانرئيسجنزالودونابنةيغازلأنتينوريوجوان

البطلويقتلمعركةفىجواندونجنزالودونويتحدى

ضحيتهتمثالويحتقرقبرهويزورجنزالو،دونجواندون

الدعوةويردالحفلفيالتمثالويظهرالعشاء.إلىويدعوه

دونبيدالتمثاليأخذالمقابر،وفي.جواندونقبلهاالتي

الجحيم.إلى،أسفلإلىويجرهجوان

منالكثيرفيالمعقدةجواندونشمخصيةأثرتوقد

فيظهرفقد.السإنمنلمئاتالغربيينوالمؤلفينالكتاب

تأليفمنأوبراوفيشو،وبرناردموليير،منكلمسرحيات

روايةوتعتبر.بايرونللوردشعريةقصيدةوفي،موزارت
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زوريللاجوزي،للكاتبأم(84)4تينوريوجواندون

الحديث.الأسبانيالأدبفيللموضوعشعبيةمعالجةأفضل

مختلفة.بصورةجواندونشخصيةواحدكلفسروقد

الشعراءأبرزمنأم(.631-أم)572!جون،دون

كان.الميلاديعشرالسابعالقرنفيالإنجليزوالوعاظ

وتظهر.العاطفةفياضوكانقوي،منطقيتفكيروذامثقفا

العديدفىأثروقد.مواعظهوفيألثمعارهفيالصفاتهذه

منفيهمأثرمنوعلى،عليهوأطلق.حياتهأثناءالشعراءمن

الميتافيزيميين.الشعراءاسمالشعراء

حفيدكانإنهوحيث،لندنفىدونولد.حياته

هذاويمكاثوليكيا.رومانيانشأفقدمور،توماسالقديس

القرنمنالتسعينياتفترةخلالالإنجليكانيةإلىتحولفقد

.الميلاديعشرالسادس

سكرتيراأصبح،التقريبوجهعلى،أم795عاموفي

وفي.البارزينالحكوميينالرسميينأحدإغرتونتوماسللسير

نا،توماسالمسيرشقيقةابنةمنسرأتزوجام،106عام

هذهمنغضباأبوهاواستشاطعاما.عشرالستةذاتمور،

النهاية.فيسجنهثموظيفتهمندونطردفيوتسببالزيجة

دونكان،لذلكالتاليةعاماعشرالأربعةخلالوفي

العدد،فيتتزايدكانتالتيأسرتهإعالةأجلمنيصارع

عاموفي.محبيهفيضمنيعيعشكان،الأحياناغلبوفي

الأولجيمسالملكلتشجيعدوناستجابأم،561

شهادةنفسهالعامفىمنحكماأنجليكانيا،قسيسئاوأصبح

وصرعان.كمبردججامعةمناللاهوتفىالدكتوراه

يلقيماكانوغالبا.مواعظهبسببكبيرةشهرةاكتعسبما

لكاتدرائيةعميداأصبحثم.الملكيالبلاطفيالمواعظ

وفاته.حتىالمنصبذلكفيوظلبولالقديس

واستعمل،عديدةموضوعاتفيدونكتب.شعره

و!ائيافالأولىمراثيهوكانتالشعرمنمختلفةأططا

وفيمتميزا.حديثامذاقالهاأنغيرتقليديطالغذات

وهي-بيتاعشرالأربعةذاتسوناتاتهفيوكذلكأغانيه

الحبعنكتبأنهنجد-شعرهمنمعروفةمجموعةأشهر

عنكتبهاالتيأشمعارهأعظمبينومن.وسخريةبلطف

.والنشوةوالتمجيدالتقديسقصيدةالحب

ذلك،بعدالنصرانيالدينيالشعركتابةإلىدونتحول

تواضعبينهامن،للكنيسةالقصائدمنرائعةوأنئسلسلة

تأمليةشعريةقصيدةكتبكماقلبىوحطم؟الموتأيها

والانطلاقأم()613الحزينةالجمعةبعنوانالمشاعرتثير

رائعة.ترانيمثلاثكتبكما،الغربصوب

القليلونشر،قصيدةمائتيمنمايقربدونكتب

نسخفيالقراءيتداولهاكانفقدالبقيةأما،حياتهأثناءمنها

بعضدونشعرلاقىوقد.ام633عامحتىخطية

الميلاديين.عشروالتاشععشرالثامنالقرنينفيالتجاهل

العشرين،القرنبدايةمعجديدمنعادبهالاهتمامأنغير

بينهمومن،أشعارهمفىوقلدوهالمحدثونالشعرأءوامتدحه

.ليوتإ.إس.تحطالشاعر

فىومثيرةبل،وذكيةدراميةلغةالشعريةدونلغةإن

الأخيلةمنكبيراعددأدوناستعمل.الأحيانبعض

تسببوقد.أليوميةالخطابلغةعلىإيقاعاتهوبنى.الشعرية

النهايةفيأنهغير،شعرهفهمصعوبةفىعندهالفكرةتعقيد

علىالقدرةدونولدى.عقلانيةبطريقةدأئمايختمهاكان

المجازباسمعرفتمألوفةغيرشعريةاستعاراتإبداع

صورةالشاعريبدع،تلكالميتافيزيقيةخيالاتهوفي.الطريف

وأموضوعفيرأيهعنبالتحديديعبرلكيمعقدةطويلة

،الأحزانيحجبوداعأغنيتهوفي.إحساسأوشخص

وأن،وإحساسهرؤيتهيطرحأنحاولبمشهرةخيالاتهأكثر

الأغنية.كتابةفيجديداطريقالنفسهيحدد

.الأدب،الإنجليزي:أيضاان!

يدميغلالأسبانيللكاتبروايةعيشوتدون

عاميجزءينفيروايتهسرفانتسنشروقدسرفانتس

روايةكيشوتدونروايةوظلت،أم561وأم506

سيموالاخر،وهزيلطويلالأول.بانزاوسانشوكيشوتدون

طويلة.لقرونالأد!فيشعبيينموضوعينكاساوقصير.



لوريدون538

أضاسعاأغرناحتىمجنونرح!مغامراتعنتعبرهزلية

القصصمنجديدلنوعنمطهاأصبحتثم،الميلاديعشر

مئرمانهم.يتواءمونلاأبطالذاتريةالأسصوأ

مزرعةصاحصهو،الروايةبط!كينتموتودون

قراءةطرية!عناشتيجةحياتهفيالحركةيبعثأ!مباني

يعتقدوالتي،القدامىأخ!رلمساناعنالأسطوريةالقصص

يعيمعتكانمتلماالحياةصىمنهورغبة.حقيقيةأنها

ويلبصلامانشاكيشوتدوناسمأضفسهيتخد،الفرسان

بطوأجة،بأعمالالقيامطريقع!أصلشهرةطلبايرحلودرعا

يظنكما،عمالقةأنهامعتقداالهواءطواحينفيهاجم

بانزاسانشوالفلاحويقومفيحاربها،جنوداالأغنامقطعان

البطل.معامراتأثناءكيشوتأسدونالمرافقبدور

،حمارهعلىالجسدالملفوفالصغيربانزاسانشوويتناقض

أ!شي!!احصانهعلىالطويلالنحيلكيشوتنمدر

روسينانتي.

يرمزمالقدر،الحياةشىواقعيماهوإلىسانشويرمز

معاالأثن!!نقالقويش!سل.مثافيماهوإلىدونكيشوت

منواثقاكيشوتدونايضلو.الروايةمنكبيراجزءا

الجزءيبدأوعمدما.واحتقارههزيمتهرغمليالبصوأدوره

الأولالجزءأنيكتشفإذمتعجبانراهالروايةمنأضانيا

جديرايكونأنالانعليهويجبنشر،قدحياتهمن

سجينويصبحمصيرهفيالثقةيفقدوهو.الأدبيةبشهرته

يعتقدكانلوحصماالتصرفإلىويضطر،المتخيلةشعهرته

كيشوتدونيستعيد،النهايةوفي.حقيقيبط!!أنه

.يموتأنقبلحواسه

.الأدب،الأسبانى:أيضاانو

لأيردندا،الشرقيالساحلعدىتقعمدينةلوريدور

سكانهاعدديبلغ.دبلنشرقيجنوبأكمألعدعلى

الغيليةباللغةالمدينةهذهاسمويعني.نسمة71؟54ء

القرنفيعاشلأيرلنداملاصاأ،وغيروكانلاوغير.حصن

لمنس!ضيةمنطقةالمديسةهذهوتعد.الميلاديالحامصر

بعضبهاتوجد.تجاريمركزأنهاكما،دبلنشييعملود

مركزاتعدفإنهاهذا،علىوعلاوة،الحفيفةأ!ساعاتا

الأنشطةوسائراليخوتورياضةالأسماكصيدلممارسة

لوريدونمنالصغيرةالمراكبلعض!وتبحر.السياحية

الطرازعلىشيدتأبنيةالمدينةبهذهوتوجدبريطانيا.إلى

حديثة.مبانيهامعظمولكن،الفكتوريالمعماري

أطلقثمدانليريالأصلفيتدعىالمدينةهذهكانت

هذهوشعهدت.كنجزتاوناسمأم،821عامفيعليها

تشييدأم817عامفيتمأنبعدملموساتطوراالمدينة

للسككخطبناءأم834عامشيوتملها.ميناءصخما

مأ029عامفيوتم.ودبلنالمديسةب!تيرلطالحديدية

،أم3!0عاموفي،المدينةعلىأصريدوناسماأصلاثإ

كبيرةمدينةلتشكيلمنهاالقريبةالمددسائرإلىانضمت

ذاجمما.محلىتتمئلحكمواحدة

الجنوليالجزءفيمهممافبممرالدوننهرلهر.،الدون

تولا،منبالقربصغيرةلحيرةمنينبعروسيامنالغربى

فيمياههيصبحتىحم1)639لمسافةجنولاويجري

النهرفيالإبحارالكبيرةالسفنوتستطيع.آزوفبحر

والفولجا،الدوننهريبينقساةتربطو.1)003لمساهشة

كم.06منبأكثربعضهماعنفيهايبعدانالأممطقةفي

كميرميناءلوريدون

ويتميزأيرلندا،شرقييقع

صحمةمرافهتلوحود

أحسفن.اولحركةاطملاحة

الصغيرةالسم!وتمحر

دودم!مستظمبشكل

فيهوليهيدإلىلوري

ويلر.



953ستيوجنا!،نلليدو

غاباتفيالنهرمنالشماليالجزءويجري

مزارعخلاليجريمنهالأطولالجزءولكن.ومستنقعات

النهريحيلحيث،خشبيةغاباتمناطقوخلال،خصبة

بالنهرأنكما.والماشيةوالحبوبالأخشابشحنات

الذي)الحفش(الأمعترجونسمكمثل،جيدةأسماكا

منمقربةعلىروستوفمدينةوتقعالكافيار.منهيستخرج

لنهرالرئيسيالرافدهوالدونيتسونهرالنهر.مصب

.الدون

مشهو.إيطالينحاتأ؟(.-466؟ا)386دوئافى

النحت.وأدواتفنونكلمنالتمكنفيبمهارتهاشتهر

أخاذ.بأسلوبموضوعأيتناولعلىقادراوكالق

مساعداوعملفلورنسامدينةفيدوناتللوولد

أم(،42و.1)416بينوفيما.جيبرتيلورنزوللنحات

وكذا،الرخاميجورجسانتتمثالبنحتدوناتللوشغل

والتمثال.التنينيقتلجورجسانتباسمالبارزالنحت

يفكر.كانلوكمامسترخيايقفجورجالقديسيصور

طبيعيامنظراالتمثالقاعدةتح!البارزالنحتويظهر

رأئعا.

لوزكونتمثالللواقعيةالفعالدوناتللواستعمالويظهر

وفي.أم425سنةفيبعملهقاموالذياليقطينةرأسأو

يستعملبدأ،حياتهأواخر

)التشويه(التحريفعنصر

قدرأكبرإظهارأرادحيث

الواقعي.العاطفيالتعبيرمن

بعملدوناتللوقاموقد

شهرةحققت،تماثيلثلاثة

أحدهافيتظوجدا،كبيرة

النحت.أداة

دوناتللوأعمالبينومن

النصبالأخرىالشهيرة

رجلالبرونزيمماالتذكاريمما

يمثلجوادعهوةعلى

جاتاميلاتا.الإيطاليالجنرال

بصنعدوناتللوقاموقد

عاميبينبادوافيالتمثال

لدوناتللو،جورجالقديستمثال.أم534و4341

رجلأم(.!ا.-)1828هنريجان،دونان

الدولية.الأحمرالصليبهيئةألسص،سويسريمصارف

عامفيوقعتالتيسولفيرينومعركةمصادفةشهد

راعهوقدصغيرا،أعمالرجلكانعندما،أمء98

وقد.للجرحىالمقدمةالرعايةفىالملحوظالنقصآنذاك

ذكرياتبعنوانام862عامفيأصدرهالذيكتابهأثر

العاموفيأوروبا،حكامعلىشديدأتأثيراسولفيرينو

السويسريةالعاصمةفي،تشكلتالكتابلإصدارالتالي

اللاحقالعامفيوافقوقد.الدائمةالدوليةاللجنةجنيف

الخاصةجنيفمعاهدةعلىدولةعشرةستمندوبو

.معاهدات،جنيفانظر:.والأسرىالجرحىبعلاج

مأ882عامفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتوأدخلت

ولمدونانأفلسثم.الاتفاقهذاعلىبعفالتعديلات

فيتموقدعاما،عشرخمسةطوالإقامتهمكانيعرف

فياقتسموقد.الملاجئأحدفيعليهالعثورأم098عام

العاصمةفىولد.للسلامنوبلجائزةأم109عام

جنيف.السويسرية

الأحمر.الصليبأيضا:انظر

الكعكمننوعالدونتكعكة.ععكة،الدوت

المعتقدومن.مركزهفيثقبعلىيحتويالشكلدائري

منالنوعهذاأدخلواالذينهمالهولنديينالمستوطنينأن

إلى،اولايكويكاسمعليهأطلقواالذيالكعك

نأالرواياتإحدىوتقول.الأمريكيةالمستعمرات

هو،أمريكيبحريضابطوهو،جريجوريهانسون

لهذهوطبقا.ام847عامفيالكعكثقبأبتكرالذي

ليجعلهقليهقب!العجينبثقبهانسونقامفقد،الرواية

للهضم.قابليةأكثر

بنجلترأ.!ر!يرجنوبفىصناعيةمدينةدوفكاسثر

بالمنطقةويوجد.نسمة595.71سكانهاعددويبلغ

القرىمنوالعديدالمفتوحةالأريافمنواسعةمساحات

بة.الجذا

الدوننهرعلىتقعالتىدونكاسترمدينةوتعتبر

والالات،النحاسهيالرئيسيةومنتجاتهاهندسيامركزا

والحبالوالأسلاكالكهربائيةوالأدوات،الزراعية

يقامالذيالسباقمضماريقعمنها،وبالقرب.اسملكية

كلاسيكيسباقوهو،للخيلليجرسانتسباقفيه

الصناعاتينالحجريالفحموتعدينالزراعةوتعتبر.مهم

بالمنطقة.المهمتين

يوركشاير.أيفما:انو

سياسيم(.1091-1831)إجناتيوس،دونللي

وعمل،الشعبيالحزبتكوينفيساعدأمريكيومؤلف

أم863عاميبينالفترةفىالأمريكيالنوابمجلسفي

الحزبتركثممينيسوتا،عنجمهورياونائبا،أم986و

ذلك.بعد



ستيف،ونوغد054

عامالشعببرنامحزبمنجزءادونيلليكتب

الحزببرنامجوكان.الشعبيةالحركةانظر:.ام298

الولاياتكلفيالدخلعلىضريبةفرضإلىيدعو

للسككالحكومةتملكإلىيدعوكانكما.المتحدة

يوميا،ساعاتبثمانىالعم!!ساعاتوتحديد،الحديدية

تحديد.بدونالفضيةالعملةوإصدار

عاممينيسوتاإلىارتحلثمفيلادلفيا،فيدونللىولد

بيخهامنالكتبمنالعديددونللىوكتب.أم857

بأحدالأرضارتطامعنالخاصةن!يتهعنكتاب

فرالسيسيكونأناحتمالعنكتابهوكذا،الشهب

شكسبير.مسرحياتكتبالذيهوبيكون

منفارسأم(.49ء-ام)884ستيصدولوع،

لسباقبطلاتوج.شعبيةوأكثرهمالإنجليزالفرسانأشهر

41وحاز،سباقألفىمنأكثروخاضمراتعشرالخيل

أعوأم،مراتأصستالديربيجائزةبينهامنتقليديةجائزة

،أم239ام،229ام،219أم،179أم،159

.أم259

وكانتشيشاير،أعمالمنوارنجتونفيدونوغولد

مباراةوأول،أم409عامفرنسافييكسبهامباراةأول

.أم379عامواعتزل.أم909عامإنجلترافييكسبها

بحريأميرالام(.089-1918)كارلدوئيتر،

مأ439عامينايرفىالألمانيللأسطولأصئقائدا،ألمانى

تطويرلبرنامجمديراكان.الثانيةالعالميةالحربأثناء

أغائد.أمنصبفييعينأنقبلالألمانيةالغواصاتخدمات

بعرفالذيالغواصاتحربتخططاخترعالذيوهو

كانتالتيالحراسةقواتيقتحمل!يالذئابجموع

عامألمانياانهارتوعندما.التجاريةالسفنتصاحب

الدولة،رئاسةفييخلفهل!يهتلراختاره،أم459

الحلفاء.معصلحإلىيتوصلأنوأستطاع

بجرائمالخاصةنورمبرجمحكمةأمامحوكموقد

وأطلق.سنواتعشرلمدةبالسجنعليهوحكمالحرب

جرونو.-برلينفيدونيتزكارلولد.أم9ء6عامسراحه

نهرحوضفيالمدنأكبرمنأوكرانيةمدينةدوفيشدك

سكانهاعددويبلغ.أوكرانياشرقيوتقع،الدونيتس

نسمة.000.460،1

الحجريالفحمحقولوسطدونيتسكمدينةتقع

والصلبالحديدمصانعفيالفحمويستحدم.الغنية

كمامهما.صناعيامركزاالمدينةمنتجعلالتيالضخمة

المدينة.فيوالأطعمةالآلاتإلتاجيتما

مدينةاسمتحتأم087مشةالمدينةإنشاءتموقد

ستالين.إلىاسمهاتغير،الروسيةالثورةوبعديوزوفكا.

إلىالاسموتغيرستالينو.اس!هاأصبحام،359سنةوفى

الوزراءرئيسأتجاهمنكجزء،أم619سنةدونيتسك

قيمةمنالتقليلفيخروتشوفنيكيتا)سابقا(السوفييتي

ستالين.جوزيف

الغربيالشماليالساحلعلىتقعمقاطعةدوفيجال

محافظةتكونمقاطعاتثلاثمنواحدةوهىلأيرلندا،

دونيجاليربطالأرضمنضيقشريطهناكألستر.

أيةمنعزلةأكثرالمقاطعةهذهيجعلمماأيرلندا،بجمهورية

.أخرىمقاطعة

فىاللددأكبرلتركي

والمركزدوليجالمقاطعة

فيها.الرئيسيالصماعي
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موجزةحقائق

نسمة.499721:السكانعدد

.2كم4)083:المساحة

،-!شرنوركر-باليبوفي،باليشالونبنكرالا،لتركني،:الكبرىالملدن

.بمدوران،كارندوناخكليبجز،،دونيجال

الخمازير،،الشوفان،اللبنالأبقار،الشعير،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.الأغمام،البطاطس

معدات،الصحيةالأدوات،الأسماكمنتجاتالملابص،:الصناعة

.المنسوجاتمنوغيرهالحشن()الصوفالتويد،الاتصال

الغرباء(.قلعة)وتعنينجلدنالأيرلنديةالكلمةمنحاء:الاسمأصل

مشهورةوهي.تنوعوذاتكبيرةمقاطعةدونيجال

النسيجمنالمصنوعة،وملابسهاالجميلةالطيعيةبمناظرها

مدنها.أكبرلتركنيمدينةوتعد،الخشنالصوفى

دونيجالسكانعددارتفع.الحكمونظامالسكان

التعدادفىعليهكانعما3%بنسبةام869عامفي

وقد.ام819عامفياجريالذيالعسابقالسكاني

الأكثركانتأنهاإلاالمقاطعةكلفيالزيادةهذهحدثت

العشرين،القرنمنالسبعينياتوفي.لتركنيحولزيادة

كثيروهناك.الهجرةبسببتناقصقدالسكانعددكان

وجهعلىوأسكتلندادونيجالبينتحركواالسكانمن

فيمواطنينخمسةكلمنأربعةويعيمق.الخصوص

السكانمنالكثيرويعيش.الريفيةالمناطقفيدونيجال

الغربي.الساحلعلى

الكاثوليك.مندونيجالأهلمن87%منيقربما

المشيخيون:وهمأيرلنداكنيسةيتبعونآخرونوهناك

دونيجالشرقيالبروتستانتيينغالبيةويعيش.والميثوديون

جزيرةشبهأنإلارابهو.أسقفيةدونيجالكالبيةوتتبع

الروميأسقفهااسقفية،ولكلدريأسقفيةتتبعإنشوون

الأسقفيتينفإنللمشيخيين،وبالنسبة.الخاصالكاثوليكي

واحد.أسقفرعايةتحتمتحدتان

يتحدثالتيالأيرلنديةالمنطقةوهي،غايلتاشتوتمتد

واسعةمنطقةعبر،اليوميةحياتهمفيالأيرلنديةاللغةأهلها

نسمة.26و...نحوسكانهاعددولمجلغ،دونيجالغربى

هىالإنجليزيةاللغةأننجد،المقاطعةمناطقمنغيرهاوفى

كثيروبدونيجال.اليوميةالسكانحياةفيالمستخدمةاللغة

للحياةالتقليديةالمظاهربعضرأنكما،الشعبىالفنمن

)بحيرة(ديرجلوإلىالصيفرحلةوأهمها،قائمةمازالت

الوسطى.العصورإلىيرجععرفوهو،الغربىالجنوبفى

أعضاءستةيمثلهماانتخابيتاندائرتاندونيجالفي

جمهوريةلبرلمانالشعبي)الفرعوهوإيريانديلنيابيون

المحلىالحكمعنمسؤولللمقاطعةمجلسوهناكأيرلندا(

كلآإن.صغيرةمديخةوهيليفورد،مدينةفيرئاستهتقع

ومدينة.حضريةمناطقولتركنيوبندورانبنكرانامن

مايوماكانتالتي،الساحلعلىالواقعةالصغيرةدونيجال

مركزاتعدلم،الحالياسمهااخذومنهاالمقاطعةعاصمة

الراهن.الوقتفىإداريا

الزراعةفىدونيجالسكانخمسيعملالاقتصاد.

ويزرع.الخصبةالأوديةمنالشرقفيوفنفويلوادياويعد

،والشوفانالشعير،والشمالالشرقفيالمزارعون

دونيجالمقاطعةوتنتج.رئيسيةكمحاصيلوالبطاطعم!،

ويهتم.أخرىمقاطعةأيةمنأكثروالبطاطسالشوفان

المرتفعة.المناطقفىالأغناموتربيةالماشيةبتربيةالسكان

الحيواناتوتربيةالألبانبمنتجاتالمزارعينبعضيهتمكما

والدواجن.

هكتارا.03عنمساحتهاتقلالمزارعأغلبية

البلادغربىفيأما.دونيجالشرقىفيتوجدوأكبرها

.المزارعمساحاتفتقل،الفقيرةالتربةتسودحيث

فيشمأنها،خصبةأراضمنفقطالمقاطعةثلثويتكون

أيرلندا.جمهوريةفيالأخرىالمناطقبقيةشأنذلك

النسيجصناعاتفيتقريبادونيجالسكانمعظمويعمل

والملابس.

مجالاتأهمتشكلطويلولأمدالصناعةظلت

أجزاءباقىمنأكثردونيجالمقاطعةفيالسكانىالنشاط

اليدويةبصناعتهامشهورةودونيجال.أيرلنداجمهورية

منأكثربهايعملالتيالأخرىوالملابسالخشنللصوف

تعليبالاخرىالصناعاتوتفمم.المقاطعةعمالخصه!

الأدواتمنتجاتوتصنيع،الأطعمةمنوغيرهاالأسماك

.الاتصالاتوأجهزةالصحية

صناعاتفيتقريبادونيجالأهلنصفويعمل

والصحةوالتعليموالدفاعبالتجزئةالبيعفيهابما،الخدمات

إقليميةفنيةكليةوتوجد.والنقلوالسياحةالعامةوالإدارة

لتركني.في

مقامتانالمائيةالكهربائيةالطاقةلتوليدمحطتانهناك

أصغرأخرىمحطةتوجدكما.الجنوبفيأيرننهرعلى

جويدورمنبالقربويوجد.الغربفىكلادينهرعلى

للوقودالخثقطعويتم.الخثبحرقيدارصغيرمصنع

الواسعة.المستنقعاتمن

فىالبحريللصيدمنطقةأهمدونيجالمنطقةتعد

منربالمعدلالصيادونويجلبأيرلندا.جمهورية

كليبجزميناءإلىالقومىالمستوىعلىالمصطادةالأسماك

بصيدمرتبطةصناعاتعدةتوجدحيثالشهير،

بيرتونبورت،الأخرىالأسماكصيدموانئومن.الأسماك
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أسماكولصيد.وراتمولنوموفيلوجرينكاسلوراونينجز،

ب!!ومنكليبجز.فيخاصمةأهميةوالماكري!!الرنجة

أعد،ادوليجالفياصطيادهايتماالتيالأخرىالأسماك

البحر،وجراد،والحدوثالبحر،وكلب،والسرطان

.والبياض،والبلالس

13نالرئيسيينالقوميينالطريق!تإن.الملواصلات

وجنوبيشرقييقعاناللذينألا()5أهنالا(،)3

وهناكوسليجو.دريمعوليفوردلتركنيلىيربمإدونيجال

منأحربيةاالمنصقةاويحدمع!()6056نالطريق

بهاولايوجد.والوديانأصساحلاالطرقوتتبع.المقاطعة

حديدية.سككخطوط

أدحاء!4فيا!همةالأنشطةامنوهي.السياحة

أصاسايستمتعر،أسحاحليةاالمناطقفيولاسيمادونيجال

يستمتعونحصا،والساحلللجبالالجميلةالطبيعيةبالمناظر

رئيسي.ساحلىمنتجعوبندوران.الجيدةالرمليةبالشواطئ

شمالفيآردزغالاتومتنزهالقوميجلنغيمتنزهيقع

الشمالية،أيرلندامنالزوارمنالعديدويفد.المقاطعةغربي

.دونيجالفيآخرمنزلآيمتلكولعضهم

غيرالطويلالأطلسيساحليش!صل.والمناخالسطح

المقاطعةحنوبيمنلجزءالممتد،والغربالشمالفيالمنتظم

أصداخليةاحدزدهاأغلبأما،دونيجالحدودأغلب

أ!شمالية.اأيرلندامعالحدودفتكونها

الصحورسعصبهادوليحالمقاطعةم!الحرلمجةالمحطقةفيلجسليف

كلها.أيرلدا!يللإعحا!إثارةالأكتر

بمناظرهادونيجالوالساحلأ!عرةاالمرتفعاتأمدت

الشمالشيدرفيغجبالالرتفعاتوتضما.الجميلةأ!بيعيةا

هيفيهاقمةوأعلى.الجنوبفيبلومستاكوجبالأخربيا

علىتحتويوهي،م752ارتفاعهايبلغحيثإريجال

المنطقةفيالقديمةأ!مخوروا.أ!ملباالمرويتمعدن

النايس.وصخروالشستالصوار،الجرانيتتشمل

العصوروفى.الشرقيالجنوبفيالحلسيالحجرويوجد

وخلفتللمرتفعاتتاكلاالحليدأنهارأحدثت،الجليدية

الجرداءالصخورهناكوتوجد.والبحيراتالوديانوراءها

جرفتوقدتقريبا.كاملةبصورةالانالخثأيغميهاأضىا

المنخفضةالسهولمنطقةإلىوالصخوراشترلةالجليدأنهار

منتكونتالصحريةأضربةاوهده.الشرقيالجنوبفي

هذهفيأيرننهردرملمز.ويجريتسمىصغيرةتلاأ!

نهريوديانالأخرىالرئيسيةأصسهوأ!اوتضما!نطقة،

الشرقية.دونيجالفيوفنفوي!!

الجنوبفيالساحلحتىالمرتفعةالأراضيوتمتد

الإعجابتثيربحريةصخريةحافاتتوجدحيث،الغربى

وهي،الأطلسيالمحيطمستوىعنم006إلىوترتفع

وبريطانيا.أيرلندامنكلفيارتفاعاالأعلى

الرمليةالشواطئأكثرالمتنوعالسآحلخطويضرا

عميقةفجواتبهوالساحلأيرلندا.جمهوريةفياتساعا

الطويلةالمداخلأنشوونهضبةتفصلحيث،الشمالفي

فويل.وبحيرةلمسوفيلبحيرة

فىأيرلندافيشماليةنقطةأقصىوهيهد،مالينتقع

قبالةتقعالتيالبعيدةالعديدةالجزرب!تومن.الساحلهذا

وتوري.آرانجزيرتاالغرجمماالساحل

ينايرفيالداخليةالأراضيحرارةدرجةمعدليصل

المناطقمنغيرهامنأدنىوهي،دونيجالفيم54إلى

تكونالحرارةدرجةأنإلاأيرلندا.جمهوريةفيالأحرى

حرارةدرجةمعدلويصل.الساحلعلىأكثرمرتفعة

بينيتراوحللأمطارالسنويوالمعدل.م41إلىيوليوشهر

علىملم00.2و.المنخفضةالأراضىافيملمأ).00

العالية.الجبالقمم

أزمنةإلىأطدونيجافيالباقيةالاثارترجع.تاريخيةنبذة

تحتلكانتالتيللمملكةالقديموالاسما.الحجريالعصر

تايركونالهوالوسطىالقرونفيالحاليةدونيجالغالبية

الذيالأيرلندياالملكامعموكونال(كونال)أرضوتعني

القرنفيالمنطقةهذه-الأسطورةترويهماحعسب-حكم

كونمالنس!!منانحدرواالذينوصار.الميلادقبلالخامس

لالتتبعانوتايرونأنشوونوكانتأودونيلز.باسميعرفون

أخاكانأنهويظن.أيوخانمنانحدرواالذينأونيلز

أونيلزوآلأودونيلزآلبينالتناشعه!ألقىوقد.لكونال
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.عامألفمدةأيرلنداغربيشمالتاريخعلىلظلاله

قلعةوهي،آيليخجرانيانفيأودونيلزآلرئاسةوكانت

أشهرومن.فويلونهرسعوليبحيرةبينتقعأخاذةحجرية

معانتاسملدونيجالالقديمالخصرانيالتارينيفيالألمحماء

أسكتلندا.فيأيوناديرأنشاالذيكولمسيل

دونيجال.علىالسيطرةنورمنديين-للأنجلويقدرولم

بتخططالبريطانيةالحكومةقامتام،585عاموفي

ولقد.دونيجالمدينةقاعدتها،مقاطعةشكلعلىالمنطقة

لمحاربةأونيلوهيوالأحمر،دونلأوهيومنكلاتحد

وتبعام106عامكنسيلمعركةفيالبريطانيين

منالنبلاءكبارهروبام،306عامفياستسلامهما

تاريخ.أيرلندا،انظر:أيرلندا.

مؤلف.(م8481-م971)7نويتاجا،دونيزيتي

جيواتشينوبعدالثانييعد،إيطاليمو!ميقيغنائيمسرحي

كتبوقد.عصرهفيالإيطالبنالأوبرأمؤلفيلينروسيني

واكتمسب.والأوبريتالأوبرابينعملا65دونيزلمجي

جدا.قصيروقتفيالأوبراتأليفعلىقدرتهمنشهرته

أم(.083)بوليناأنالأوبراتأليفهبعدشهرتهوتأصلت

الهزليةالمسرحيةهيدونيزيتيأعمالأبرزكانتوربما

شكفلا،المأساويةأعمالهأماأم(.)843باسكوالدون

السداسيبلحنهاأم()835لامرمورديلوسياأوبراأن

وغالبا.شعبيةأعمالهأكثرهي،الجامحةومناظرهاالشهير

دامورإليزيرلوومنها،الأخرىأعمالهتتقدمما

لافافوريتاأم(،084)الفيلقابنةام(،)832

برجامو.فيدونيزيتيولدأم(.084)

يسببهقويصوثالصوتحاجراحتراقدوي

سرعةمنأكبربسرعةتحلقطائرةيكونماعادةجسم،

علىلشخصبالنسبةالصوتذلكويشبهالصوت

للموجةنتيجةالصوتوهذاالرعد.قصفصوتالأرض

فىاضوأبالموجةوهذه.الطائرةتسببهاالتيالتصادمية

سرعةتفوقبسرعةالمحلقةالطائرةحولينشأالضغط

مقدمةحولالهواءتدفقطريقةاختلافبسببالصوت

،بالإنسانضارغيرالدويوهذا.للطائرةالرئيسيةالحواف

زجاجيحطموقد،الجدرأنفيتشققاتيسببأنهإلا

إنهاالصوتسرعةتتجاوزالتيالطائرةعنويقالالنوافذ.

منييجرإلوودتشارلزالكابقويعتبر.الصوتحماجزتحطم

علىالصوتحاجزحطممنأولالأمريكيةالجويةالقوات

41في?أاكص?بلطرازمنصاروخيةطائرةمتن

.أم479عاماكتوبر

الهوائية.الديناميكا:أيضاانظر

مترالىأئدرا.(م1591-2881)جون،ندولجا

طائرةأولوصنعصمم،الفضائيةالملاحةمجالفي

عاميوليوشومنعشرالسادسفيبهاوطار،أسترالية

ستةعلىيزيدبماوقامأمتار،تسعةلمسافةام019

ذاتالطائرةهذهكانت.بطائرتهجويةطلعةوعشرين

عشرخمسةطاققهتبلغبمحركتعملوكانتممطحين،

.ملبورنمدينةفىصنعقدالمحركهذاوكانواط،كيلو

فيماوتلقىفكتوريا،فىتيرانجبلدةفيدويجانولد

والمهندةن.الطيارينلإعدادلندنفيتدريبيةدورةبعد

(،مكتملغير)شكليرقةعدىيطدقا!ممالدويد؟

ناعمةلينةكائناتوالدويدات.الحشراتمنمعينةلأنواع

أنواعومعظم.الصغيرةاليساريعأوالديدانتشبهسميكة

فيمعظمهاويعيمقشاحبأوأبيضلونذاتالدويدة

الحشراتوتتضمن.الحيواناتلحومأوالتربةأوالخشب

والخنافسالنحلأنواعمختلفدويداتيرقاتهاتسمىالتي

والدبابير.والذباب

النبرية.الذبابةانو:.الماشيةدويدة

ام(.039-ام85)9كونانآرثرالسير،دويل

أكثرهولمز،شرلوكشخصيةابتكر،بريطانيكاتب

ظل.العالمنطاقعلى،شهرةالبوليسيةالروائيةالشخصيات

مغامراتبشغفيتابعونالعالمأنحاءمختلففيالملايين

معتمدأ،الجرائمألغازفكعلىالفائقةوقدرتههولمز،شرلوك

عامدويلكتب.ملاحطهوقوة،الذهنيةإمكاناتهعلى

إلىاضطرولكنههولمز،شرلوكفيهاماتروأيةأم398

القراء.لرغبةاستجابة،أخرىروايةفيالوجودإلىإعادته

نأأبذايحدثلمهولمز:عنمورليكريستوفرالناقديقول

القراءإمتاععلىالقدرةمنالحظهذاروائيةشخصيةنالت

هولمز.شرلوكشمخصيةمانالتبمثلبهموالالتصاق

كارسةوبدأبأسكتلندا،أدنبرةمدينةفيدويلولد

مجالفىتحربتهتكنولم.أم882عامالطبمهنة

فقدولذا،ناجحةالطب

أوقاتفىالكتابةإلىاتجه

لمالتيعيادتهفيفراغه

ولم.المرضىيؤمهايكن

منحظاالأولىكتاباتهتنل

أسهمهأنإلا،النجاح

بنشرالصعودفيبدأت

هولمزعنال!ولىروايته

قرمزيةدراسةبعنوان

دويلكونانارثرالسيرم(.1)887
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،قصيرةقصة56منأكثرفيهولمزشخصيةظهرت

الأربعةعلامةهي،طويلةأخرىرواياتوثلاث

واديأم(،9)20باسكرفيلعائلةكلبأم(بم98)0

القصةكتابأكثردويلكانأم(.19)ءالخوف

رواياتأيضاكتبوقد.عصرهفيدخلاالقصيرة

فيالكتابةهجرولكنه،ومسرحيات،ورومانسية،تاريخية

وتقديرا.وتدريسهاوحانياتأالدراسةليتفرغأيامهآخر

أصبويراحربفيالبريطانيةا!صمةموقفدعمفيلجهوده

عامفارسرتبةإلىترقيتهتمتأم(،209-أم)998

.ام209

وينبعوأيرلندا.بريطانيافيأنهارلخمسةمشتركاسمدي

جوينيدبإقليمبلاليكلحيرةمنشهرةالأنهارهذهأكثر

الخطمنجزءامكوناكلويدإقليمعبرويجريويلز،في

ماراجريانهفيويستمروإنجلترا،ويلزبينالفاصلالحدودي

أضهراطولويباأيرلندا،بحرفىيصبأنقبلبشيشاير

كم.ا01حوالي

.دينهرمنهماكليسمىنهرانأسكتلندافيويوجد

إقليمافىمعظمهويجريكيرنجورمجبالمنأطولهماوينبع

ويصبالماء،منابردينماتحتاجهمعظمويوفر،جرامبيان

يدباسمالأسفلواديهويعرف.الشمالىأبردينبحرفي

دينهرأماا.41ءحوافيويبلطولهسايد،

دمفريزبإقليمديلومنفينبعالقصيرالأسكتلندي

ويبلغ،فيرثسولوايإقليمفيجنوئاويجري،وجالواي

كم.08نحوطوله

ويلز!يل!لحوليرسلالقر!الماطرجميلةأرصفىيحريدينهر

.الأيرلنديالبحرفيويص!

فيويصبأيضئا،دييسمىبإنجلتراأخرنهروهماك

كمبريا.بإقليمأ!ننهر

لإقليمدندالكخليجفيفيصبالأيرلنديدينهرأما

.لاوث

سإ.إي.ديهورمون.هورمونإس،.إي.دي

خصائصولهعقارا،يستخدماصطناعيهورمون

التيالهورموناتمننوعوهي.الطيعجةالأستروجيناتا

الكاملوالاسم.الحملسنواتأثناءالمرأةمبيضيفرزها

الإستيلبيسترول.إيثيلثنائيهوللهورمون

أخذ،العشرينالقرنمنالاربعينياتأوأخرفي

الحواملللنساء.إس.إيديعقاريصفونالأطباء

يساعدالهورمونأنيعتقدوكان.بالإجهاضالمهددات

الدراساتولكن.الإجهاضحدوثدونالحيلولةفي

وعلاوةالاعتقاد.هذأصحةإثباتعنعجزتالتالية

النساءاستخدامالأبحاثمنالمزيدربطفقد،ذلكعلى

طبيةمشكلاتبظهورإس.إي.ديلهورمونالحوامل

نأدراساتعدةوأظهرت.بناتهنبعضفيكالسرطان

مشكلاتموأجهةفىأكبرلخطريتعرضنالبناتهؤلاء

الولاياتفيالسلطاتسحبتوقد.حملهنأثناء

أثناءالهورمونباستعمالالترخيصام719عامالمتحدة

الحم!.

جراح(.أم-)809أليسمايكل،باكيدي

أشتهر(دبغيعائلته)اسملبنانيعربىأصلمنأمريكي

وابتدأعه،الدمويةوالأوعيةالقل!فيجحةانفبجرا!

إلىتوصل.التالفةالدمويةالأوعيةلتغييرجديدةتقنيات

كانإذ،صلطجنيبجهازالمرضىلتزويدجديدةتقنية

فىالعليلالقلبليساعدالصدرفيالجهازهدايدخل

يزرعأوللشفاءالقلبيتماثلأنإلى،الدمضخعملية

مجالفيدبغيأوباكيديعملآخر.قلباالجراحون

الصناعى.القلبتطوير

مأمرضجراحيايعالجعطبيبأوللاكيديكان

الدمويةالأوعيةجدرأنمعهاتضعفحالةوهو،الدم

الوعاءمنالضعيفالجزءإلىيعمدكانفقدوتتمدد.

بأوعيةالضعيفةالأوعيةويسشبدل،فيستأصلهالدموي

شديدةخيوطمننسيحوهو،الداكرونمنمصنوعة

المرونة.

طبيباوتخرجبلويزيانا،تشارلزليكفيباكيديولد

صارأم،489عاموفى.أم329عامتولينجامعةفي

الطبلكليةعميداثملايلور،بجامعةالجراحةلقسمرئيسا

.أم969عامنفسهابالجامعة



545هيرناندوسوتو،دى

ام(.549-1881)ألسايدجاسبيري،دي

رئيساكان.الإيطاليالنصرانيالديمقراطيالحزبزعيم

جنب.أم539-4591عاممنالفترةفيإيطاليالوزراء

بعدالشيوعيينمميطرةتحتالوقوع-قيادتهبفضل-إيطاليا

عاميبينفيماالنمسابرلمانفيعمل.الثانيةالعالميةالحرب

تورونتو-مديخةصارتأنوبعد.أم189وام119

حزبتزعم،أم919عامإيطاليامنجزءا-رأسهمسقط

عليهحكمأم،269عاموفي.النوابمجلسفيالشعب

عاميللخارجيةوزيراعمل.بالسجنموسولينيبنيتو

.أم49وه4491

(.الحشرية)المبيداتالزرا!كة،تد.د.انظر:.تيديدي

ام(.425-أ؟005)هيرنانلىوسوتو،دي

نهرإلىللوصولأوروبيةحملةأولقاد،أسبانىمكتشف

وصلتوقد.المتحدةبالولاياتالآنيعرففيماالمسيسيبي

عنبحثعمليةأثناءأمء41عامالنهرإلىمجموعته

إمبراطوريةاجتياخفىسوتودياشترككما،الذهب

اسحادسالقرنمنالثلاثينياتأثناءالجنوبيةبأمريكاالإنكا

.الميلاديعشر

إسترمادوراإقليمفيسوتوديولد.الأولىالحملات

رأسه.مسقطتحديدحولمختلفونالمؤرخينلكنبأسبانيا

حملاتفيواشترك.المرأهقةسنفيوهوبنماإلىوأبحر

احتلالحملةقيادةفيولمساعدالوسطىبأمريكااستكشافية

سةمايو8يومالمسيسيبينهروصلعندماسوتوديهيرناندو

اكتشافعموانهابوويل!.وليملوحاتمنلوحةوهذه.أم145

النص.حافةمنيقترلودوهمومجموعتهسوتوديتبين،احسميسيبي

أحدبعدفيماوأصبح.ام452عامبدأتالتينيكاراجوا

أصبحتأنبعدنيكاراجوافيالمستعمرينمشاهير

أسبانية.مستعمرة

ديكانأم،536-1531عاميبينالمدةوفي

الإنكا.إمبراطوريةاحتلالحملةفىالقادةأحدسوتو

أسبانيمكتشفوهوبيزاروفرانسيسكوالحملةيقودوكان

أباطرةاخرأتاهوا!بايقابلأسبانىأولسوتوديوكانآخر.

.الهنديالزعيمذلكإعدأمعلىبعدفيماواعترضالإنكا،

كسكولحاكمنائباسوتوديعينأم،534عاموفي

جمعهاالتيالكنوزبسببغنياوأصبحعالإنكا.عاصمة

منالمزيدفيرغبلكنهالإنكابلادثروأتنهبأثناء

مأ536عامأسبانياإلىسوتوديوعاد.والسلطةالثروة

حملةوقيادةالجديدالعالمفىحاكممنصبوراءساعيا

.جديدة

أسبانياملكالأولتشارلزعين.ا!لسيسيبيإلىالرحلة

فيالحقمنحهكماأم،537عاملكوباحاكفاسوتودي

جنوبالانتقعالشماليةأمريكافيمنطقةواحتلالأرتياد

الذهبعلىالعثورفييأملوكان،المتحدةالولايات

.هناك

عنبعيداتامباخليجقربالبرإلىسوتودينزل

حملتهوتألفت.ام953عامشومايوفىفلوريدا،ساحل

.الخدممن001منوأكثرجندي006حواليمن

منطقةوهيالأبلاشووصلتشمالاالمجموعةواتجهت

فلوريدا.شرقيبشمالالانيعرفتم!يماهندية

منسوتوديأرسلهاالمكتشفينمنمجموعةووصلت

وواصلتفلوريدا.غربيفيخلئلنساكولاإلىالأبلاش

ثمجورجيا،فيسافانانصحتىشمالاسيرهاالحملة

الجبالاجتيازوبعد.بلوردججبالحتىالنهرمجرىتتبعت

مدينةقربمابيلاإلىجنوباألبامانهرالمكتشفونتتبع

هناكمعركةفيالهنودوهزموا.ألابامافيالحاليةموبيل

أيضا.فادحةخسائرتكبدواالمكتش!نولكن

خلالالذهبعنالموفقغيربحثهسوتوديوواصل

نهرورأى.مسيسيبيبولايةالانأصئيعرفما

ديوعبر.ام541عاممايوشهرفيمرةلأولالمسيسيبي

المنطقةوارتادبأركنساسألانيعرفماإلىالنهرسوتو

حيثالمسيسيبيإلىعادثموالجنوبالغربنحومتجها

فيودفنوهجثتهفيأثقالارجالهووضع.بالحمىتوفي

النو.

يدوفاةبعدالحملةقيادةموسكوسوديلويستولى

عادواثم.الحاليةتكساسحتىغرباالمكتشفينوقادسوتو

إلىوأبحروابدائيةقواربوصنعوا،المسيسبيينهرإلى

الهنودمنمتواصلةلهجماتوتعرضوا.المكسيكخليج
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فيمأمنهموبلغواالخليجساح!!بمحاذاةأبحروالكنهما

المكسيك.فيالأسبانيةالمستوطناتإحدىتامبي!ص

بأنهمعروفاسوتوأصئدي،القرونمروعلى

الثروةح!انتالأولىأهدافهأنعير.ضعجاعمكتشف

الهنودمنالعديدبقتلوأتباعههوقاماللتينوالسلصهآ

سوتوديوا!شعبدعليها.الحصولسبيلفيوتعذيبهم

زعماءواحتجزممتد!اتهماوسلبونساءهمالهنودرجال

أغدية.ادفعمقابلرهائنالهنود

الجغرافية.الكشوفأيضا:ان!

الكهربائى.التياران!:.سي.دي

ف!يأم(.349)1872لمحيليمسيتر،دي

أجراهاالتيدرامعاتهحلالمنأسعهمشهير،هولندي

لعناصرهاوحساباتهالمشتريلكوكبالتابعةللأقمار

مؤلفهبهاشتهرماوأكثرأطتوابع.الن!يالفهمفيوكتلها،

الأهميةالمبكرثهوإدرا،وتركيبهوحجمهال!صنعمرعن

سةوشي.أصكونياتاعلمفيالنسبيةعرأينشتايننظرية

المجرآتإلىأ!فقاأخ!يةاهذهنطاقتومميعاقترحأم،179

علىوبناء.بسرعةعناالابتعادفيآخذةت!صنقدالنائية

أثبتتوقدالتمدد.فيآحذا!انربماالفضاءفإن،ذلك

فيلمميترديولدلعد.فيماأفكارهصحةالملاحظةعمليات

بهولندا.معنيك

بروكوفيفألكسندرسيفيرسكي،دي

،طائراتومصمم،أمريكيطيارأم(.918-749)4

للطائراتتصميمافكانت.الحصكريةالأمورفيوحجة

منالثلاثينياتفيتقدماالتصميماتأكثربينمنالمقاتلة

الحركة،ذاتيةالقصفصمصوبةاخترعكما.العشرينالقرن

صدماتوممتصاتوزلأقاتالبرمائىالهبوطوجهاز

المشحدامحول-ن!ياتهواجتذبت.للطائراتهيدروأجكية

.الاهتماممنالكثير-الجويةالقوة

فيودرسروسيا،فيتبليسيفيسيفيرسكيديولد

لمماقيهإحدىوفقد.الرومميةالإمبراطوريةأجحريةاالأكاديمية

الأولى.العالميةالحربأثناءجوياشتباكفي

الثورةبعدأم189عامالمتحدةالولاياتإلىانتق!!

علىحصلأم،279سةوفيروسعيا.فيالبلشفية

الخاصةشركتهسعيفيرسكيديوأسص.الأمريكيةالجنسية

وذلكللطيرانسيفيرسكيتمركةوهى،الطائراتلصنع

حةالشرتنظيمأعيدام،319عاموفي.أم229عام

هذهإدارةوتولى،للطائراتمعيفيرسكيشركةباسم

طيرانأصئاسمهاعندماأم93!سنةحتىالشركة

بعنوانكتاباوألفمحاضراتألقىبعد،وفيما.الجمهورية

أم(.9)42الجويةالقوةخلالمنالنصر

مخرجأم(.749-091)2لمحيتوريوسلكا،دي

بينللحياةالواقعيةبتصويراتهاشتهر،إيطاليوممثل،أفلام

عنأم(9)46الأحذيةماسح:أفلامهأفضلومنالفقراء.

البطالةحولأم()489الدراجاتلصوص؟الحربأيتاء

الفيلمينهذينفىللحياةقاتمةنظرةعرضوقد.الحرببعد

القنوطولكننقديا،ترحيباسيكاديأفلامأغيت.وغيرهما

المشاهدين.جمهورلدىممقوتاأصبحعليهانطوتأسديا

فيصعوبةلمميكاديوجدأم(،)529أمبرتوفيلمولعد

إنتاجها.أرادالتيالأفلاملنوعتأييدعلىالحصول

شعبية،ذيوكممثلبإيطاليا.سورافي!ميكاديولد

فينجاحأولوحقق.أم939سنةفيالإخراجنحواتحه

الأخصى:مطأدومنم(2491)يرقبونالأطفالفيلم

أم(بم619)امرأتانأم(،519)ميلانوفىمعجزة

لآحديقةأم(؟)649الإيطاليةالطريقةعلىالزواج

(.م1791)كونتينيفينزي

إلىوالودة)المفىفودتيرانظر:.المركيزة،شائليدي

لر!سا(.

أحدأم(.759)1882إيمونفاليرا،دي

رئاسةمنصبشغل.الا!شقلاللنيلأيرلندازعماءكفاح

رئيساوانتخب،أم379عامبعدمراتثلاثالوزراء

الدولةرئيسوكان،أم669و9591عاميللجمهورية

.أم37!إلىأم329عاممنالحرةالأيرلندية

وأمأ!عبانيلأبنيويوركمدينةفيفاليراديوأرر

ثورةقادةأحدوأصبحأيرلندا،فيطفولتهوقضى.أيرل!دية

محكمةعليهوحكمت.أم169سنةالفاشحلةالفصح

المؤبدالسجنإلىالحكمخفض،ولكن،بالإعدامبريطانية

مأ719عامسراحهوأطلقأمريكا.مواليدمنلأنه

الشنمؤتمروانتخبه.البريطانيالبرلمانفيعضواوانتخب

أطجمهوريةرئيسافين

:بم!!7--=علىمنظمةوهيالأيرأضدية

مشة-السجنوأودع.الورق

حور!9-!أ-فاليراديمماوهرب.أم189

!!لا!لم--ءالولاياتإلىم9191عام

-ر.المتحدة

ر-"خ!سلا+7أم219سنةوفي

فيفاليرادياشسترك

فاليراديإيمونالحكومةمعمفاوضات



547لوماسكونسى،دي

هذهلكن.الحرةالأيرلنديةالدولةإقامةإلىأدتالبريطانية

سنةوفيفعارضها.أيرلندأتقسيمإلىأدتالتسوية

لأنفين،للشنكرئيسمنصبهفاكيراديتركأم،269

علىكانالذيأيرلندابمجلعي!الاعترافرفضالحزب

حزبشمكلثم.البريطانيللتاجالولاءقسمأداءأعضائه

.أم329عامفيالحكومةعلىسيوالذيفيل!انا

مأ489إلى3791عاممنالوزراءرئيسمنصبوشغل

إلى5791عامومنأم،549عامإلى5191عامومن

.أم959عام

فين.شنبمتاريخأيرلندا،:أيضاانظر

)تجاربالكهرباءانظر:ثراسموا.شارلفاي،دي

(.الكهربائيةوالتياراتالشحناتفي

هودنديملاح(.؟-أم064)وليمفلامدج،دي

تقعالتيالمنطقةارتادواالذينأوائلمنوجريء.كانماهر

الغربية.بأستراليابيرثمدينةالآنفيها

لقيادةهولندافلامنجغادر،أم696مايوشعهروفي

واستهدفت.ويسلتجيونيبتانغجيلفنكالمسماةالسفن

الشرقيةالهندلشركةسفينةمنناجينعنالبحثرحلته

عامجاوهإلىطريقهافيفقدتفدكانتالهولندية

آبلمسحإكمالأيضامهمتهشملتكماأم،496

الكنوزعنوالبحث،الكبرىالجنوبيةالأرضلمنطقةتسمان

الجنوبية.البحارفي

جزيرةفلامنجديزار،أم696عامديسمبروفي

بناءالاسمهذاعليهاوأطلق،الجرذانبيتأي،روتنست

نأخطاظنإذفيها،أصلجرذانأوكاربوجوداعتقادهعلى

وألقى.الجرذانمنهيكووكاسالمسماةالولبحيوانات

بارتيادرجالهمنمجموعةوقامترودز.جيجفىمراسيه

،أم796عامينايرمنالخامسيومكوكبورنمضيق

فيالبرإلىكوليارتالربانبقيادةكبيرةمجموعةونزلت

أولئكعثر،الشمالاتجاهفيتجوالهموأثناء.بيتعقكوتيسلو

كم02مسافةسيرهموواصلواالبر،داخلماءعلىالرجال

دعاهوقدنهر.مجرىيتبعونأنهمكوليارتأدركعندما

الإوزة)نهرأي،سوانبلاكبعدفيمافلامنجدي

التاسعوفي.هناكالأسودالإوزوجودبسببالسوداء(،

وقيم،بصعوبةسفنهفلامئأصغرديحركيناير،من

يرسمالويقطوالوكانالنهر.فىصاعداالمسافةبعض

ده.المحيطوللريفللنهرخرائط

إكسماوثخليجحتىالساحلفلامنجديمسحثم

وعثر.ناجينعنبحثامختلفةأماكنفيالبرإلىونزل

مصنوعةلوحةعلىاخر،هولنديملاحوهوهارتوجديرك

انظر:الجزر.إحدىعلىتركهاقدالبيوتركانمادةمن

.ديرك،رتوجها

-)7918أوغستينبرناردفوتو،دي

بسببمشهوراأصبح،أمريكىوناقدمحررأم(.559

عنبوليتزرجائزةحاز.الغربيةالحدودتواريخعنمؤلفاته

ام(.9)48العريضالميسوريعبركتابه

والمغالطةأم()846القرارسنةالتاريخفيأيضاكتب

كتب.الخياليةالقصةكتابةفىنقديكتابوهو،الأدبية

كتبهاتسمت.أوغعستجوناسمتحتالخياليةالقصة

الطبيعةعلىالحفاظفكرةفوتوديعزز.التامةبالصراحة

مجلةفىعمودضمنالمريحالكرسىكتابهخلالمن

3691عاممنريفيوستردايبمجلةمحرراعملهاربر.

.أم389إلى

رؤساءأحد(.-ام)369و!.،كليركدي

عامإفريقياجنوبلحكومةرئيساصارإفريقيا.جنوب

نتيجةمنصبهمناستقالالذيبوتالبيترخلفاأم،989

التفرقةلسياسةحداوضع.الصحيةحالتهلتدهور

يدأطلق،أم099عاموفيإفريقيا.بجنوبالعنصرية

مانديلا،كان.السجنمنمانديلانلسونسراحكليرك

ضدالنضالقادتجمعوهو،الإفريقيالوطنيللمؤتمرزعيما

أيضا،أم99وأام099عاميوفي.العنصريةالتفرقة

كانتالتيالقوانينالبرلمانألغى،كليركديزعامةوتحت

عاموفى.العنصريةالتفرقةلنظامالقانونيالسندتشكل

معمناصفةللسلامنوبلجائزةكليركديحازأم،399

إفريقيا.جنوبفيالسلامتحقيقفيلمساعدتهمامانديلا

فيهماشاركتعامةانتخاباتجرتأم،499عامفي

بنتيجةالإفريقيالمؤتمرحزبفاز.كافةالوطنيةالقوى

نائبينوعين،للجمهوريةرئيسامانديلاوأصبحالانتخابات

يدانسحب،أم699عاموفى.كليركديأحدهماله

بهايخوضمعارضةليشكلالحكومةمنوحزبهكليرك

الحكومة.ضدالانتخابات

تخرج.جوهانسبرجفيكليركديويلمفريدريكولد

مارسثم،الترانسفالبمقاطعةبوتشيفسترومجامعةفي

عامىمابينالفترةفيالنواببمجلعي!عمل.ألمحاماةمهنة

رئيسمنصبكليركديشغل.ام989وأم729

عامإلىأم829عاممنالترأنسفالبمقاطعةالقوميالحزب

.أم789عامبوتابوزأرةعضواصار.أم89!

أم(.985-)1785توماسكونسي،دي

واسعالنثر،مننادرانوعاكتب.إنجليزيمقالاتكاتب



ويلمكوننج،دي548

وحفل،اللغويةالزخرفةفيبالإفراطأتصف.الخيال

صوتحيثمنالحسالمرهفةاللطفةبالإيقاعات

وترتيبها.الكلمات

عمرهمنعشرةالتالممعةفيوهوكونسيديبدأ

وأدمن،العصبيالصداخآلاملتخفيفالأفيونبتناول

أشهرفيإدمانهقصةوذكر.وفاتهحتىالخدراتتعاطى

أم(.182)للأفيونمدمنإنجليزياعترافاتمؤلفاته

تصفالتيالخيالواسعةبمقالاتهأيضاكونسيديويعرف

الخيفةالحقيقةمنلمسةوفيها.الأفيونتأثيرتحتوهورؤاه

بعنوانمقالةمنجزءهيالتىالمفاجئالموترؤيا:مثل

أم(.84)9الإنجليزيةالبريدعربة

المقالاتمنمتنوعةمجموعةكونسيديوكتب

ام(.)823مكبثروايةفيالبوابةقرعفيهابماالنقدية

الجميلةالفنونمنكواحدالقتلبعنوانوأخرى

القوةوأدبالمعرفةأدبعنوانهاومقالةام(،)827

كتابعنمهمةمقالاتعلىأسهأعماوتشتملأم(.)848

كولريدجتايلوروصمويلوردزورثوليممثل،عصره

لامب.وتشارلز

منذأدنبرهفيوعالقمانشسترفيكونسىديولد

وفاته.حتىأم982لعشة

أحدأم(.7!9-أم09)4ويلمكوننج،دي

الشاذةبرسومهعرف.التعبيريةالتجريديةالمدرسةزعماء

والخطوطالصارخةاللونيةاللمساتعليهاتغلبالتي

تبسيطإلىكوننجديعمد،المتأخرةأعمالهفى.القوية

رسمايعتمدالأحيانبعضفىف!ظن،لوحاتهسطوح

أبيض.قمالقعلىيرسمهالوحاتفيخالصاتخطيطا

.الأحوالكلفىانفعالياليسولوحاتهرسوماتهنمطولكن

النساءعنودراساته،الرقيقةبلمساتهاالباكرةرسومهففي

تثيرمهارةأظهر،أخرىأعمالوفي،الستينياتفي

.والموضوعاتللألوانمرهفاواختيارا،الإعجاب

الولاياتإلىونزح.روتردامفيكوننجديولد

لرسوماتهنقدياستحسانأولنال.أم269عامالمتحدة

لوحاتهأكثريرسمكان.الأربعينياتأواخرفيالتجريدية

بخطوطالرسوماتهذهتمتازوالبيضاء.السوداءبالمينا

عامفي.الأشكالشاذةسطوحتتخللها،متسقةمنحنية

المرسومةاللوحاتمنسلسلةكوننجديعرض.أم539

للمرأةوحشيةصورةفيهاقدم،المرأةبعنوانالزيتبألوان

كائناتمجموعةمنواحدة،)السيرانةص!افرةبوصفها

ذلكدفعوقدسوداء.إلهةأو(الإغريقعندألحسطورية

طرقعنالبحثإلىالشبانالرسامينمنالكثيرالمعرض

منالكثيرفإنكذلك.الإنسانىالشكللرسمأخرى

نمطهيةلوحةوهىالفصحعيداسمهاكوننجديويلمإنتاجمنلوحة

القرنم!الخممسينياتأواسطليطورهاالتيالتحريديةلأعماله

والألوانالمقطعةالقصيرةالخطهوطاللوحةهدهفىتطهرالعمتمرير.

الزاهية.

علىتحتويوالسبعينياتاسشينياتفيكوننجديلوحات

والإضاءةالمكانيالع!قفيهاويلمس،الطيعيةالمناظربعض

.والاتساعالخارجية

مؤلفام(.ا-085398)جاي،موباساندي

العالم.فيالقصيرةالقصصكتابأبرزمنيعدفرنسى

وقصصه.والبساطةبالوضوحموبالممانديكتابةوتتصف

المتشائماللاذعالتهكميموقفهتعكص!ماوكثيرا،واقعية

الفقراءمعمتعاطفاكانموبامعانديلكن،الناستجاه

المجتم.فىوالمنبوذين

منها:عديدةموضوعاتموباسانديقصصوتتناول

فرنسا،فيالحكومةوموظفو،والفلاحون،الوسطىالطقة

والحيواناتالخلاء،وحياةالفرنسيةالبروسيةوالحرب

بنمعظمهاكانقصة025نحوكتبوقد.والأشباح

من.مجموعاتعدةفىونشرهاأم،98.ار088عامي

توانأم(؟)885إيفيتم(بم1881)تيليربيتأفضلها:

كرة:قصصهأشهرومنأم(.)887الغوريلام(؟1)886

الخيط.قطعة،المظلة،الماسيالعقد،الشحم

التينفسهابالخصائصموباسانديرواياتوتتميز

امرأةحياةروايةوتمثل.القصيرةقصصهبهاتتميز



954لوملالدا

الصديقةتصفكما،تعسةريفيةلزوجةصورةام()883

الخلقية،المبادئمنمجردصحفيبروزأم()885الجميلة

لأخوين.نفسيةدراسةفهيأم()888وجونبيترأما

وتعلمفرنسا.بشمالينورمنديافيموباسانديولد

)أبوهعرابهمنالحياةفيوفلسفتهالأدبيأسلوبهمنالكثير

الشهير.الفرنسيالروائيالكاتبفلوبيرجوستاف(الروحي

العقلية.للأمراضمستشفىفيموباسانديوتوفي

أم(.9ء9-)1881بلونتسيسيلميل،دي

القائمةالمثيرةبأفلامهاشتهر.أمريكيأفلامومخرجمنتج

الوصاياالإنجيليةأفلامهأولوكان.والإنجيلالتوراةعلى

إعادةفكان،كمخرجأفلامهآخرأماأم(.29)3العشر

عنمختلفةبصورةام9ء6سنةالفيلمهذالإخراج

ميلديكانحاذق،مسرحيوكمخرج.اسمابقةصورته

فيالعاطفيةوالقصصالدينبينتوازنإحداثعلىيعمل

ودليلةشمشونام(؟)329الصليبعلامة:مثلأفلامه

فيالمسيحعنالمدهشةالدراماكانتكماام(،)949

القليلةاللإنجيليةمي!ديأفلاممنام()279ا!للوكملك

حدعلىالدينرجالومننقادهمنالثناءأكسبتهالتي

ساكن:مثلكثيرةمغامراتأفلامكذلكأخرجسواء.

الذيأم(؟)939باسفيكيونيونأم(بم)379السهول

أعظمالسيركعلىالضخمعرضهأماام(.)479يقهرلا

جائزةعلىحصلفقد،الأرضعلىمسرحياستعراض

.الأفلاملأفضلأم259عامالسينمائيةالأكاديمية

ماساشوسيتسبولايةأشمفيلدفيميلديولد

وكانت.أم319عامهوليوودإلىوذهب،الأمريكية

والأنثىالذكر:مثلالأولىالصامتةأفلامهموضوعات

بصورةتتناولأم(،)219المحرمةالفاكهةأم(؟)919

الراقي.المجتمعفىالعنيفةالغراميةالعلاقاتعامة

سينائىممثل(.-أم9)43روبرتليرو،دي

تعانىالتىالعاطفيةللشخصياتبتمثيلهاشمتهرأمريكي

جائزةعلىنيروديحصلوقدنفسئا،اضطرابا

وذلكممثلكأفضلأم(089)السينمائيةالأكاديمية

الثورفيلمفيلاموتاجيكالملاكمشخصيةلتصويره

ئزةبعلىم(791)4سنةحصلكما.الهائج

زعيملدورأدائهعنمساعدممثلكأفضلالأكاديمية

الثاني.الجزء،العرابفيلمفيكورليونيفيتوالعصابة

لدورممثلكأحسنالأكاديميةلجائزةنيروديورشح

الاجرةسيارةسائقفيلمفيعقلياالمضطربالقاتل

فىفيتنامحربفىشاركقديموكمحاربأم(،)769

أم(.)979الأيائلصائدنيلم

معلمىعلىوتتلمذنيويوركمدينةفينيروديولد

يدوظهرآدلر.وستيلاستراسبيرجليالشهيرينالتمثيل

أولقبلنيويوركمدينةفيالمسرحياتمنعددفينيرو

ومنام(.)689تحياتفيلمفىوذلكلهسينمائيظهور

الطبلدقوا،الحقيرةالشوارع:الأخرىنيروديأفلام

مرةذاتأم(،)839الكوميدياملكام(،)739ببطء

أم(،89)4الحبفيالوقوعام(،8!)4أمريكافي

الحبسكينام(،)889الليلمنتصفجولة

أم(.)989ملائكةلسناام(؟)989

توجد.الخديةوحيدمجهريجمماكائنالدياثوم

والأنهار،العذبةوالبحيراتالمحيطاتفيالدياتومات

تعيشالماء.وداخل،الرطبةالتربةوفي،والجدأول

تطفوأو،والنباتاتوالرمالالصخورفوقالدياتومات

بوصفهاجيدامعروفةوالدياتوماتالماء.سطحعلىبحرية

منالعلويةالمناطقفىالمندفعةالحيةالكائناتمجموعةفي

المائية.بالعوالقالحيةالكائناتهذهوتدعى.ألمحيطات

بعضهايتصلكايتوسيرويس،دياتومات

سلاسل.فىببعض

العنكبوتىالطحل!-أراشنويدسكصدياتومات

.دائريشكلودامنبسطايكون-القرص

الظهرية.أوالدائريةالعذبةالمياهدياتومات

جميلةنماذجوتشكلبعضمعبعضهايتصل

بالمروحة.شبيهة



ميوتلوربا،زياد055

نباتاتم!الممكمةالعديدةالأش!صاللعضتظوالدياتوماتأصداف

صدلةلصفايكودكيص)أعلاه(اسض!!اويوصح!.الحليةوحيدات

اطس!كحةأ!الأش!صاا()ألسماالصورتادوت!!متناظري!،الخليةوحيدة

.الرؤوس!حمسأومربعأطحلى

*؟!!4*!--،،ء!"!..-

**كلوو،،!332"3ك!

!!اث!!!"لأ!،!

!ةت!!ي!3خ!عإ:،

!!ي

عضويةكائناتمنمحموعةإلىالدياتوماتتنتسب

ويم!ش.أ!حالب11اسمعليهايطلهتبالنباتشبيهةبسيطة

ألتمعةعلىالخضراءأحنبالاتكاوتنموالدياتوماتتعيمقأن

.المعادنبعضرو،ال!صبونصسيدأنيوثاوالماء،أصث!مسا

الخضراءمنهالونيةموادعلىالدياتوماتخلاياتحتوي

أطهاقةاحجزعلىتساعدهااختيالبرتقاليةوالصفراء

ولهذاذهبيا،لوناالموادمنالمزيجهذاويعطي.الشمسية

البنيةالطحالبالأحيانبعضفيعليهايطلق،السبب

الذهبية.

بأنالأحرىالطحالبعنالدياتوماتوتحتلف!

بالزجاجشبيهةصلبةبصدفةمحاطةتكونخلاياها

.ال!وبالمنوتتكون

المحضوطية،الأنبوبئأوبالمحنروطأيضاالصدفةتدعى

شبيهةالاخرضم!الواحدجزءينعلىوتحتوي

وأدائريةأ!دياتوماتامعظهموتكون.وغطائهبالصندوق

بطريقةعادةالدياتوماتتتكاثر.الشكلمستطهيلة

خليت!ت.إلىالواحدةالخليةتنقسمحيثالخلويالانقسام

جديدةخليةكلتحتفظ،الدياتومخليةتنقسمأنوبعد

لتشلاءمجديداجزءاوتبنيالأمالخليةصدفةمنبجزء

انقسامبعدببعضهامتصلةالدياتوماتبعضوتظل.فيه

شع!صلذاتمستعمراتأولمملسلةبذلكمشكلةالخلايا،

شريطي.

12؟...منأكتروجوداحتمالالعلماءبعضويقدر

الطحالبأنواععلىالعلماح!ويتعرف.الطحالبمننوع

.الصدفاتبفحص

،المحيطاتمناطقفيبكثرةالعالقةالدياتوماتتوجد

البحريةوالحيواناتالأسماكلغذاءمهمامصدراوتشكل

الصلبةصدفاتهاتبقىالدياتوماتتموتوعندما.الأخرى

طبقةوتغدوالبحر.قاعفيتغوصوأخيرا،متماسكة

أما.جداعميقةالسنينآلافخلالالدياتوماتأصداف

قاعمنالدياتوماتأصدافتراك!اشإن،اليابسةعلى

وتدعىدياتوميةأتربةشكلفييستخرجالقديمةالبحار

مسحوقاالدياتوميتمادةوتستخدم.دياتوميتأيضا

أيفئاوتستخدممرشعاحا.أووعازلاو!ساشطا،،للتلميع

البلاستيكية.والمنتجاتوالمطاصأ،أطلاءاتاشيحشوة

المائية.العوالق،الطحالبأيضا:الف!!

قبطان.(مأء..-؟0541)رتلوميوبا،رياد

حولالإبحارلطريقكتشافهاساعد.لرتغاليومحتشف

يعرفلموآلسيا.الغربيةأوروبابينالسفرتيسيرفيإفريقيا

القليل.إلاحياتهبدايةعن

إحدىديازقادأم،482مو1481عاميفي

)غاناإفريقيافيالذهب!ماحلإلىرحلةفيالسفن

ملكجونالملكأمرهأم،487عاموفيأصيا(.حا

إفريقيامنالجنوبيالطرفإلىالإبحاربمحاولةأ!أجرتغاا

حولبالإبحارآ!مياإلىالمراكبوصولنيةإم!ظلمعرشة

وبحرابرأآمسياإلىبالسفربعثةسابقاأمروقدإفريقيا.

أشرف،أم494عامفىفشلتا.المحاولتينكلتاولكن

ناجحةبعثةأولأصبحتااللتينالسفينتينبناءعلىدياز

وهوداجاما،فاسكوقادالهند.إلىإفريقياحول

وفي.أم74!عامفيالرحلةآخر،برتغاليم!ضشم!

كانبعثةفيسفنأربععلىديازأشرف،أم005عام

برتغالي.مغامرأيضاوهو،كابرالألفاريزبيدرويقودها

سفينة.عشرةثلاثمنمؤلفةكابرالبعثةوكانت

الأسطوللكنالهند.إلىداجاماطريقيتبعأنحاول

الانيعرفماإلىووص!الطريقعنبعيدااندفع

البرازيلمنالعودةرحلةأثناءديازتوفما.بالبرازيل

سفينته.عاصفةأغرقتعندما

فاسكو.داجاما،أيضا:انظر

رئيساعمل.م(5191-0831)لورفيوو،دياز

،أم088عامإلىأم877عاممن:لفترت!تللمكسيك

شهرتهديازنال.أم119عامإلىم1884عامومن

ما846عاممنالمتحدةالولاياتضدالحربفيكجنرال

التيالفرنسيينالغزاةضدالحربوفي،أم848عامإلى

سقوطوعند.أم867عامإلىأم863عاممندامت

بمهمةديازقام،أم876عامفيتيجاداديليردوالرثيس



551معركةفو،بيانديان

شجعتام.877عامفيانتخابهحتىمؤقترئيس

والزراعة،،الحديديةالخطوطتطويرعلىلممياساته

قليلا.الناسمعظمأحوالوتحسنت.والصناعة،والمصارف

ديازنفيإلىأم019عامفيالشعبيةالانتفاضةأدتوقد

.هناكتوفيحيثفرنساإلى

بالمكسيك.أوكزاكا،فىديازولد

المكسيك.:أيضانظرا

-)1872بافلوفيتشسيرجي،دياغيليف

الخاصة،فرقتهقاد.الباليهتاريخفيمديرأبرزأم(.929

عامدهاعرضأولمنذلدياغيليف،الروسىالباليه

فرقتهمعللباليهحقق.ام929عامآخرإلىأم909

.المعاصرةالفنونمنكفنالرفيعةالمنزلة

الرقص،ومؤلفيالملحنينكباردياغيليفاقنع

هؤلاءبينمن.الباليهمعللتعاونوالفنانين،والراقصين

سترافنسكي،إيغوروالمؤلف،نيجينسكيفاسلافالراقص

فوكاين.ميشيلالرقصاتومؤلفبيكاسو،بابلووالرسام

فىبعيدحدإلىأثرتعديدةاتجاهاتدياغيليف!قدم

التاسعالقرنفيالمؤلفةالباليهاتلإحياءبدأ.الحديثالباليه

أم(.)219النائمالجمالبانتاجهالميلاديعشر

المومسيقىأدت.الربيعقدسيةإنتاجهأشهركان

لنيجينسكيالباليهورقصلسترأفنسكيالصاخبة

عامفيالباليههذاافتتاحلدىللشغببالمشاهدين

.ام139

بروسيا.فيبيرممدينةفيدياغيليفولد

البماليه.:أيضاانو

فىمعظمهميقيمالبشرمنمجموعةاد،كسوليون

منمجموعتانوهناكماليزيا.بشرقسرواكمنطقة

باسمويسمونالإيبانسيونوهما:الدياكسونيين

دياكسونيوتسمىالأخرىوالمجموعةالبحردياكسونيو

يببكلددهمالذينالإيبانسيونويشكل.البر

!عروأك.دممكانمن31%حوالينسمة000.035

ويعيشوالأنهار.البحرساحلأمتدادع!ىيعيشونوهم

ويطلقونالبلاد،منالداخليةالمناطقفيالبردياكسونيو

ينتمونالتيالمقاطعاتأوالقرىأ!مماءأنفسهمعلى

إليها.

التقليدية،الملابسأ!دياكسونيينامعظمويرتدي

ذاتستراتالرجالويرتديالسارونجالنساءوترتدي

ومع.الجسممنالأسفلالجزءحوللفهايتمزأهيةألوان

الملابسبارتداءالدياكسونيينمنكتيربدأفقد،ذلك

الغربية.

أ!اساتعيمقآمحيالترقحنوبفيالبشرمنمجموعةالدياكسونيون

اسمعليهايطلقالصورةفىتظهرالتيوالمجموعةماليزيا.شرق!ي

الأنهار.ضفادىعلىهؤلاءويعيمقالبحر،دياكسونيوأوإيبانسيون

.القواربصنعم!رزقهمممهمالكتيرونودكتمسب

خشبمنمنازلفيالدياكسونيينمعظمويعيش

تبنىلأنهاالطويلةبالمنازلالمنازلهذهوتسمى،الخيزران

م5.4و2بينيتراوحبارتفاعالطوابقوترتفع.أعمدةعلى

وقد،م03و.9بنطولهاويترأوحالأرضسطحعن

كلوتعيش،طويلواحدمنزلفيعائلةخمسونلعيعق

إندونيسيا.انظر:.مستقلةغرفةفيعائلة

هووالأرز،بالزراعةالدياكسونيينمعظميعمل

ويشغلبالتدريسبعضهمويعمل.الرئيسىمحصولهم

أيضاآخرونيعملكما،حكوميةوظائفالآخربعضهم

صناعةوفيالقواربصناعةفيآخرونوبرع.المصانعفي

السماوية،الرسالاتتعاليمالدياكسونيونوتحبع.النسيج

.نصارىوبعضمهممسلمونفبعضمهم

فيآيربحيرةأنهارمجموعةفيالأ!ارأحطد؟مئتيئا

كوينزلاندمنطقةفيكيربيجبالمنينبعوهو.أستراليا

المنحدرالريفخلالكم009حواليويجري،الوسطى

فيضحلةبحيرةوهيغويدر،بحيرةإلىالوصولقبل

بعدفقطويجريأستراليا.لجنوبالشرقيةالشماليةالزاوية

مستوياتها.أعلىإلىتصلحينماالغزيرةالأمطارهطول

عليهوأطلقام،862عامالنهرماكينليجوناكتشف

وليمالمستكشفوأعاد.أم866عامموللرنهير

ديامنتينا.تسميتهل!ندزبورو

فوبيانديانمعركةوقعت.معركة!و،ييانديان

عليهمأطلقالذينالشيوعيينالفيتناميينبين،أم9ء4عام



ناباد552

فيالحاسمةالمعركةوكانتوفرنسا،،!هالفيتاسم

فيهاهزموقدأم(أ-549)469.الصينيةالهندحرب

الصينية.الهندفيمستعمراتهمعنوتخلوا،الفرنسيون

للجيشقاعدةلبناءفرنسالدأت،ام539نوفمبروفي

فيما،بيانديانأيفئاتسمىالتىفوبيانديانقريةحول

هذهمنالغرضوكان،فيتنامغربيبشمالالآنيعرف

مارس13وفي.أغيتنامياالجيمقحركةتعطيلهوالقاعدة

فيتنامىحندي000.05حواليشنأم،549عام

000301علىقوامهايزيدفرسميةقواتعلىهجوما

تاركينالقاعدةمطارسريعاودمرواالقاعدةفيجندي

الرغمعلى،الفرنسيونوقاوم.كافيةمؤنبدونالفرنسيين

ولكنهميوما،ء6لمدةالفيتناميالهجوم،عددهمقلةمن

القتالوانتهى،أم459مايو7فىالاسعتسلامعلىأجبروا

التالى.اليومأوائلفي

وهى،الرومانيةالأساطيرفيوالصيدالقمرإلاهةد؟ظ

والإلهدياناكانتلاتونا.وإلاهةالآلهةملكجوبيتر،ابنة

قدماءكانأسذأديلوس!جزيرةفيديالاولدت.توأمينأبولو

ديلياأوديليانالإلاهةأحياناعليهايطلقونالرومان

الإغريق.إلاهةأرليميستشبهوكانت

النساء،حياةمنمختلفةمظاهرإلاهةأيفئادياناكانت

الشابة،الحيةالأشياح!إلاهةأيضاوهي.الطفلولادةفيهابما

للعفةرمزادياناكانتوالصيد.،الحيواناتصغاروخاصة

كلتكونبأنطالبتوقدعذراءوهي،والتواضع

دياناالإلاهةالقدماءالفنانونأظهر.عذارىوصيفاتها

وتصحبهاورماحا،قوساتحملالصيد،ثيابمرتدية

الصيد.وكلابالغابةحوريات

أرتيميس.:أيضاال!

كانقأم(.799-أم)619ويلزأميرةديانا،

تشارلز،انظر:.المالكةالبريطانيةالعائلةأفرادمنواحدة

ويلز.أميريوهنريوليمللأميرينأموهيالأمير.

فيأم،619يوليوفيسبنسردياناالليديولدت

ساندرنجهام،فيالملكيةالأملاكضمنالواقعةهاوسبارك

الثامنسبنسرالإيرلوهووالدهاكانبانجلترا.،نورفوكفي

عنومسؤولآالسادسجورجالملكبلاطفيموظفايعمل

وستمدرسةفيتعليمهادياناتلقت.والقواتالبلاط

أطفالروضةفيوعملتسويسرا.وفي،كنتفي،هيث

عامتشارلزالأميرمنزواجهاقبلبلندنبيمليكو،في

.أم819

المناسباتمنكثيرا-مئروجها-تحضردياناوكانت

التيالأنشطةاومعظم.الملكيةواجباتهامنكجزءالعامة

أيضاوكانت،بالأطفالعلاقةلهابمفردهاتحضرهاكانت

مالكولممؤسسةبينهامنعديدةخيريةلمؤسساتراعية

كبيرةحملةوقادت،لالأطفالالخاصةللسرطانسارجنت

زوجهاعنانفصالهاتم.الأرضيةالألغاماصعتخداملحظر

ثمحاد.عائليخلافبعدأم499عامتشارلزالأمير

مصرعهام!تقريباعامقبلأم،699يوليو21فيطلقت

كانتعندمابباريعرمروريحادثفيأم799عام

فينحبهقضىمصريأعمالرجلوهوالفايدعمادبرفقة

عليها.قرانهسيعقدكانإنهقيل،الحادثنفس

.الرأسثعدبعنبانظر:.الديباس

ننانة.م(2991-4091)مارلين،ديتريش

هوليوود.فيشهيرةلمحينمائيةونجمةالمولدألمانيةومغنية

الألمانىالفيلمفيلأدائهاالانتباهديتريم!مارلينأثارت

أمريكيةأفلامعدةفيمثلتثمأم(.039)الأزرقالملاك

السريعشانغهايقطارأم(،039)المغرب،مثل

يمتطيديستريأم(؟329)

بعد!ام(.)369ثانية

قدمتالثانيةالعالميةالحرب

خارجيةقف!يةأفلامها

الادعاءشاهدأم(بم)489

فيحكمأم(بم)589

أم(.)619نورمبرخ

ديتريمشمارلينولدت

ديتريت!مارلينأجناماجداماريااسمهاوكان

برلين.فيديتريش

ينتميفرنسيرسامم(.191-17)834إد!جاردلجا،

الانطباعيينالرسامينمنكغيرهأراد.الانطباعيةللمدرسة

يشاطرلمولكنه،العصريةالحياةمنمشاهديصورأن

،واللونالضوءعلىالتركيزفيالحماسالانطباعيينزملاءه

منأكثروالشكلوالرسمالتكوينعلىتركيزهكانبل

الانطباعية.:انظر.الحركةانطباعييمنغيره

العامةحياتهملحظهاتكلفيالناسبرسمديجااشعتهر

فيها،حرجةأوضاعفيأضعخاصهيصوركانإذ،والخاصة

قويإحساسمنيخامرهكانممانفسهليحرر،حصوصية

بالية.عتيقةالبشريةالأشكالضسمالسائدةالأساليببأن

تشكيلعلىدائمايحرصديجاحصانذلك!ول!ش

المنهجي.التوازنمننوعاليحققشديدبحذرلوحاته

لأبوينبباريسديجاإدجارجيرمينهيليرولد

أم854مابينالفترةمنطويلازمناقضى.ميسورين



عصرفنانيكبارأعمالليدرسإيطاليا،فيام،985و

فيوأسلوبهالفنيةمهاراتهليصقلوذلك،الإيطاليينالنهضة

التاريخية،المشاهدرسمفييتخصصأنديجاأراد.الرسم

بالحاجةشعرلأنهالتخصصذلكمتابعةعنتخلىأنهغير

مثل:برسامينلتاثرهنتيجة،ولعله.حديثةأشكاللرسم

مشاهديرسمديجاأخذ،مانيهوإدوارد،كوربيهجوستاف

متعة-الخصوصوجهعلى-يجدوكان.أليوميةالحياةمن

.والمسارحالسباقحلباتمنمشاهدرسمفي

عشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتخلالديجابدأ

التعبير،فيبالجرأةتتسبمإنشائيةأساليبيستخدمالميلادي

يضئأشخاصهفاخذ،اليابانيةبالرسومجزئياذلكفيمتأثرا

سبيلفعلى.شاذةزوايامنويرسمهم،مألوفةغيرزوايافي

مفاجئةحركةعلىليؤكدمائلامنظورهيجعلكان،المثال

أطرافمنبعضايقتطعكانبل.خصوصيةفيهاحركةأو

القرنمنالثمانينياتوفي.اللوحةطرففيموضوعاته

المشاهدعلىيركزديجاأخذ،الميلاديالتالمئكلشر

وأشعرها،تجففأوتتسوقامرأةيرسمكأن،الحميمة

بالمشط.تخلله

رسوماته،منكثيرفيالزيتألوانديجااستخدم

)عجينةالباستيلألواناستعمالفيأيضابرعولكنه

كانهذا،جانبإلى(.الملونةالأقلامصنعفيتعستعمل

منالصغيرةالتماثيلمنكثيرانحتبارعا،نحاتاديجا

الشمع.أوالطين

ماريجوزيفأندريشارل،ديجول

ولحمياسيوعسكريقومىبطلأم(.079-ا098)

ألمانياضدالفرنسيةالمقاومةقاد.العشرينالقرنفيفرنسي

فرنساإلىوالهدوءالنظاموأعاد،الثانيةالعالميةالحربفي

الفرنسيةالجمهوريةتشكيلوراءوكان.الحربانتهاءبعد

عشرأحدلمدةلهارئيساوعمل،أم589عامالخامسة

.ام969عاماستقالتهحينإلىعاما

فيهاتمصعبةفترةفيالبلادقادلفرنسا،رئاستهوخلال

أخرىوأجزاءالجزأئرمنح

الفرنسيةالإمبراطوريةمن

استقلالها.

شارلأصبحلقد

نظرفيلفرنسارمزاديجول

منوغيرهمالفرنسيين

أخرىأجزاءفيالشعوب

أنهوالواقع.العالممن

متحفظةمهيبةشخصية

ديجولشارل.صارمة

553ماريجوزيفأندريشارل،ديجول

والدهوكانفرنسا،فيليل،فىديجولشارلولد

أدبيةعائلةمنديجولميلوتجينأمهوتنحدرضابطا،

وعسكرية.

،أم049عاممايوفيفرنسابغزوالألمانقامأنبعد

الأربعةالفرنسيةالفرقإحدىرأسعلىديجولعين

ففرلألمانيا،فرنسااستسلمتيونيو،22وفى.المدرعة

إلى،الوقتذلكفيلواءرتبةيحملكانالذي،ديجول

الا!شسلام.قبولرفضحيثلندن

الحرةالفرنسيةالقواتبتنظيمديجولقامبريطانيا،وفي

وفي.الفرنسيةالمستعمراتبعضوفى،هناكالموجودة

الفرنسيةالوطنيةللهيئةرئيساأصبحأم،419عامسبتمبر

نأعلىالحلفاءوافق،أم439عاموبحلول.لندنفي

.منازعبلاالمقاتلينللفرنسيينقائداديجوليصبح

معباريسديجولدخل،ام449عامأغسطس!وفي

رئيساأصبحسبتمبر،وفىبالنصر.مكللاالحلفاء

عامينايرفياستقالتهقدمأنهإلا،المؤقتةللحكومة

.ام469

فىفرنسا،فيكبيرةداخليةاضطراباتحدوثوبعد

تتمتعحكومةبتشكيلديجولقام،أم589عاميونيو

دستوراوضعكماأشهر.ستةلمدةمطلقةبصلاحيات

رئيساانتخابهوتم،الخامسةالجمهوريةأركانأرسىجديدا

بتحريراحتفالأالنصرموكبيقودوهوالحرةفرنساقائدديجول

الثانية.العالميةالحربفىالألمانيالاحتلالم!فرسسا

ئئ
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حسدينأحمد،اتيدد554

سمعدامتدمويةحرباأنهىتم.أم589عامديسمبرفي

.أم629عامأبري!!فياستقلالهابمئالجزائرمشوات

بفترةضئيلةبأغلبيةديجولفازأم،659عاموفي

لإجراءعرضهأنإلا.مشواتسبعلمدةثانيةرئاسية

فيجرىشمعبياسعتفتاءفيفشلالدستورعلىتعديلات

الا!شقالة.ففضل،أم969عامأبريل

فرنسا،فيإجليزليدوكولمبيفيوعا!قاعتزلثم

منأصاسعافيتوفيوقد.مذكراتهتدوينواصلحيث

قلبية.نوبةإثرعلىأم،079عامنوفمبر

.(-ءأ816،هـ-أ)337حسينأحمد،ديدات

حسيرأحمدالشيع

منإسلاميداعية،ديدات

درسإفريقيا،جنوب

ثم،للجامعةالسابقةالمراحل

سلطانمولايدكليةالتحق

فيبرنامخاواجتاز،التقنية

التقنى،الهندسىالرسم

ديداتحسينأحمدتشغيلرياضياتفيوآخر

وصيانته.اللاسدص

خمسةحواليالإسلاميةأصدعوةامجالفييعملظل

الإسلاميةالمؤتمراتمرأ!ديدافياشتركعاما.وثلاثين

منالعديدفيكثيرةمحاضراتوألقى،والدوليةالإقليمية

العربيةالمملكة:مثلالإسلاميةوغيرالإسلاميةالدول

أ!لاياتواوبريطانياالعربيةوالإماراتوالبحرينالسعودية

الإسلامحصوممععديدةمناظراتوعقد،المتحدة

معهدبإنشاءقيامهمنماسبقإلىإضافة.لهوالمناوئين

بالدعوةالقيامعلىالطلابلتدريبالإسلامىالسلام

التيوالمنشوراتالكتيباتمنالعديدوأصدر.الإسلامية

ماذامنها:،مزاعمهموتدحض،الإسلامخصومعلىترد

؟بماللهكلمةالإنجيلهلمحمد؟بمعنالإنجيليقول

منأضوراة(،ا)عن؟يونانسفرماهوبمالإسلامفىالمسيح

خرافةأوالصلبوالانتعالقبمالبعثالحجر،أزاح

المسلم.علاةبمالصلب

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم869أهـ،604

فيذكرأثينا،منماهروحرفيمبدعا!سدط

بيردكس،أختهابنمنديدالوسجعل.الإغريقيةالأساطير

مهارتهبيردكس!أبانولما،التدريبتحتتلميذاتالوسأو

الشيء،غيظهوازداد،تجاههلغيرةديدالوسأحس،الفائقة

فر،الجريمةهذهارتكابلعد.قتلهإلىبهأدىالذي

كانعندمارائعةابتكاراتوأبدع،كرتحطإلىأ!سديدا

منمعقدةشبكةوهيالمتاهةوأبدعحاكمها.خدمةفي

المينطور.المسمىالوحشلحبساستعملتالممرات

الهربعلىمينوسالملكابنةأريادنديدالوسساعد

علىديدالوسمينوسعاقبوقدالمينطور.قاتلثزوس،مع

فيإيكاروسوابنههوسجنهحيثالحريمةهذهارتكاب

ابتكارإلىديدالوسلجأ،الهربمنيتمكنوحتى.المتاهة

لريشاستعمالهخلالمنوذلك،الأجنحةمنزوج!ت

والخيط.والشمعالطير

للطيرانالأجنحةهذهوإيكاروسديدالوساستعم!

بالقربأعلىإلىحلقإي!طروسأنإلا.ثريتمنوللهر!

إيكاروسولقي،الأجنحةداخلالشمع!ذابأ!شمس،امن

إلىديدالوسمينوسلاحقالبحر.فيسقطأنبعدحتفه

نأبعدمينوسالملكقتلديدالوسإن:الروايةوتقوأ!.صقلية

.الغرضأ!ذاخاصةشيدهحمامحوضداخلأحرقه

أمشرالياسكانلدىمحببشهيطعاموتشتيديدان

فىدهونمنيحتاجونهمالبعضتزودهملأنهاالأصليين

بعضيرقاتعلىويتجوتياسمأطلقواوقدغذائهما.

وقادرةضخمةيرقاتوتشتيوديدان.والفراشاتالخنافس

علىالتسميةهذهالأوروبيونأطلقوقد.الخشبثقبعلى

غيروا،الزمنوبمرورتصلطعاما.التيالديدادحميع

،الأصليونالسكانأما.وتشتيإلىويتجوتيمنتهجيتها

إلىمكانمنتختلفالديدانلهذهعديدةمسمياتفلديهما

واقتلاعبحفرالسكانهؤلاءويقومأمشراليا.أنحاءفيآحر

الملجاشجيراتمثلالصغيرةالنباتاتمنأنواعبعض

باستخدامويستخرجونها.الديدانعلىليعثرواالصغيرة

جحورها.منالديدانهذهلجذبمعقوفةلينةعصي

أهمحدأ.(م1714781)3لنيسدرو،دللى

تجاوز.العقلعصرالمسماةالغربيةالفكريةالحركةفلاسفة

القصة،فيكتاباتعلىواشتمل،الفلسفةحدودعمله

ومحدثاهجاءكان.الأدبيوالنقدوالفن،والمسرحية

وكتابةوتحريروطباعةجمعفيحياتهمعظمأمضىلامعا.

مؤلفوهي-الفرنسيةالموسوعة-الفرنسيةالمعارفدائرة

والعواطفالسيامميةالنظروجهاتيعكسمرجعىوعمل

الأفكارالرئيسيةديدرومؤلفاتأهمومن.للدينالمعادية

الطبيعةتفسيرفىأفكارأم(،)746الفلسفية

والعلم،الفلسفةفيالتجريبيةالطرقيؤيد"كانم(يدرو)4

منيكنولمدائمتغيرحالةفيكانتالطبيعةأنويرى

أيضاديدرووكانلها.دائمكافتفسيرإعطاءالممكن



555الدير

حركاتمنتطورالتفكيربأنمعتقدا،الفلسفةمادي

.المادةوتغيرأت

.شومونمنبالقربفرنسا،فيلانجرز،فيديدروولد

أبنةكانتوملكتها.الأسطوريةقرطاجةمؤسسةديدو

.أمميرباسأو،سكايوسوزوجةصور،ملكبيلوس

أليسا.أيضاوتسمى

نأبعدالخلصينأتباعهامنكثيرمعإفريقياإلىهربق

لهاقدمتوهناك.بيجماليونأخيهايدعلىزوجهاقتل

بجلدإحاطتهايمكنمابأقصىمساحتهاحددتأرضقطعة

ومدتهامعا،ووصلتها،رقيقةشرائحإلىالجلدقطعتثور.

قرطاجة.موقعالمنطقةهذهأصبحت.كبيرةبمنطقةلتحيط

الأميرمنلتنجوديدوانتحرت،الأصليةالأسطورةوفي

أنهاإلابها.الزواخأرادالذيمماهايرباسأوأيارباسالإفريقي

بعدنفسهاقتلت-الإنيادةالرومانيةالشعريةالملحمة-في

.إينياسالطرواديالبطلهجرهاأن

الرهبانفيهينعزلالنصارىعخدخاصمكانالدير

والهندوسالبوذيونالأديرةأنشأمنوأول.والراهبات

فىينقطعونوتايلاندبورمافيالأطفاليزالولا.واليانيون

فيوتوجد.تعليمهممنجزءابوصفهالوقتلبعضالدير

العالم.فىالأديرةأكثربالصينالتيبت

الأوأئلالنصارىرهبانكان.النصرايخطالأديرة

القرونوخلال.القديمةمصرصحراءفيمنعزلينيعيشون

بعدفيماالأديرةدواصبحتمنها،المئاتانشئت،الوسطى

أماكنفيالأديرةأنشئتوقدأوروبا.فيللتعليممراكز

والأكلللعبادةأماكنفيهاوتوجد،الريففيمعزولة

واسعةومساحات،الاجتماعاتوعقدالزوارواستقجال

أديرةأشهروتوجد.والعلاجوالاستشفاءوالتفكيرللتجول

فيالنافورةديرمثلوأيرلندا،بريطانيافىالوسطىالعصور

يوركشاير.نورث

أوروبافيالأديرةأوائلمنكانربماوالتطور.التاريخ

فيم461-432عامباتريكالقديعه!انشأهاالتيتلك

اضطرابرغمأسكتلندا.فيالأديرةانتشرتثم.أيرلندا

ثموالسكسونالأنجلوغزواتبسببإنجلترافيالنصرانية

أول!سسأناستطاعأوغسطينالقديسفإنالفايكئ!

.كانتربريفىبنيدكتيإنجليزيدير

غزومنذالبريطانيةالجزرفيكبيرأثرللأديرةوكان

.الميلاديعشرالرالغالقرنحتىأم660عامالنورمنديين

جديد.دير003منأكثرالفترةهذهخلالأنشئوقد

وإعدادالأغنامبتربيةالبنيدكتيونالرهبانطائفةاهتصت

علىقامتالتيالتجارةانتعاشإلىأدىمما،لذلكمزارع

.الصوفصناعة

عشروالسادسعشرالخامسالقرنينوخلال

أديرةتنشأولمالأديرةإنشاءحركةركدت،الميلاديين

القليلإلاينفقولم،القديمةالأديرةاغلقتبل،جديدة

انخفاضإلىذلكويعودالفقراء.علىأموالهامن

إكلاقهاإلىالثامنهنريبالملكحدامما،الأديرةمستوى

لتحمالطفىالنافورةدير

دقعدإنجلترا.يوركمتماير

ريفيةمنطقةفىالديرهذا

أكترأحدويعتبر.نائية

العصورفىلتحهرةالأديرة

إنجلترافيأ!سطىا

وينتمس،وأيرلندا

الكاتوليكيهللحماعات

المنيدكتية.
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أطيهاالأديرةوكانتمال!،يريدكانالملكأنإلىإضافة

الميلاديعشرالسادسالقرنوخلال.عظيمةثروات

وأصبح،وبيعتتهاممت!طمصادرةوتمتالأديرةاغلقت

أمرعارضمنمنهمأعدمرسمييندينرجالالرهبان

الملك.

إلىعشرالسابعالقرنمنبريطانيافىالأديرةاختفت

عشرالتاسعالقردوخلال.الميلادي!!عشرالتاسيعالقرن

فيجديدةأديرةبناءشىالدينيةالطوائفبدأت،الميلادي

التاسئكشرالقردنهاياتومع.القديمةالأديرةمواقع

فيالرهبنةأهميةعلىالأنجلإظنبعض!أكد،الميلادي

عدةأماكنفيأسسوا،لذلكونتيجة.النصرانيةالحياة

وضعهاالتيالقواعدعلىتقومالتيالأديرةبعض

والفرنسيسكاد.البنيدكتيون

الراهبة.بمالراهبفراير؟أيضا:انظر

الخترع!تأشهرأحد.(م6881-4081)دجوندير،

الحديدمنمحراثلأراخترعالأمريكي!!.والصناع

الأمري!صةااكبراريأرضيحرثأناستطاع.الصلب

صناعأعظمام!ديرجونصاروقد.كبيرةبفاعليةالصلبة

العالم.فيالمحاريث

صارعاما17بلغولما.لفيرمونترتلاندفيديرولد

فيللحدادةورشةافتتح،أم836عاموفي.لحدادصبئا

مزارعيأنماعلموسرعان.إلينويبولايةديتورجرانداد

تربةكانتإذ،محاريثهمأداءعنراضينغيرالمنطقةتلك

ألمحراث)حديدةبأس!إلدجرتعلقاللزجةالثقيلةالمررج

الخشنةالحديديةأوالخشبيةوتقلبها(التربةترفياض!ا

التربة.حرثفىالستخدمة

منصنعهقوياناعمادجراديرصبعأم،837عامفي

بالكفاءةعملهالجديدالدجرادىوقد.قديمفولاذيمنشار

أخاديدجنباتفيالمقلوبةبالتربةيرميكانإنهإذ،المرجوة

يدعىلهوشريكديرأخذثمنظيفا.منهاويحرج،ألمحرات

الفولاذية.المحاريثمنكمياتيصنعانأندروسأجولارد

محرات000.1ينتجانصارا،سنواتعشرغضونوفي

،أندروسلشريكهحصتهديرباع،أم748عاموفيمشويا.

ولتحسين.إلينويبولايةمولاينفيجديدةشركةوأسس

الصلبالفولاذمنخاصانوعاديرطلبمحاريثه،نوعية

أسفروقد.بتسبيرجفىالنوعذلكبتصنيعوأمرإنجلترا.من

الولاياتفيفولاذيمحراثأولإنتاجعنالمشروعهذا

01)000ينتجديرصار،أم857عاموبحلول.المتحدة

ديرباسمأم868عامأعمالهوسجلسنويا.محراث

المحاريثغيرأخرىمنتجاتللشركةو!سانت.وشركائه

والتراكتورات،الشوكيةوالرافعاتكالجرافاتأجاتآتشمل

مناليومالشركةهذهوتعد.كالجزازاتالحدائقومعدات

.المتحدةبالولاياتالصساعيةالمؤسساتأضحم

.المحراث:أيضاانظر

،النصرانياتالراهباتمجتممنا!اهباتدير

رئيسةوتسمى.فيهيعشنالذيالمكانامعماخاصوبشكل

!مواحداصارديرجون

فيالمحاريتصساعةرواد

المحراثكان.العالم

بعجلاتالمزودحيلبن

الديللسائقومقعد

مصممهباسمسماه

محراثأولمور،حيلبن

لقيوقد،عليهيرك!

بدأعظيما.رواحا

.أم875عامتسويقه
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أخرىألقابلهاتكونأنويمكنالعليا.بالأمعادةالدير

مثلا.الراهباتفىيركرئيسة

والمستجداتالراهباتتعزل،التوحيديةالأديرةوفي

ويطلبنعزلتهنفييسعينحيث،الخارجيالعالمعنمنهن

والصلاةالتعبدطريقعنوللأخرياتلهنالخلاص

الأنظمةعلىالمنعزلةغيرالأديرةتشتملبينما،والتأمل

،والمستشفياتالمدارستديرالتيوالمؤسعماتوالجمعيات

الأمثلةومن.الاجتماعيةالخدماتمنأخرىأنواعاوتؤمن

وبناتالصغيراتالفقراءأخواتالأديرةهذهعلى

بينللجمعماحدإلىالأنظمةجميعوتسعىالإحسان

.للحياةالأسلوبينهذين

أديرةفىوالطاوياتالبوذياتالراهباتتعيشكما

عنكليامعزولاتغيرولكنهن،للتأملحياتهنويكرسن

الجديرومن.النصرانيةالتأملأنظمةفيكماالمجتمع

شأنهامنالتىالأفكارهذهمثللايقرالإسلامانبالذكر

يعيشوابأنالناسوأمر،والجماعةالفردحياةعلىتؤثرأن

اللهشرعماإطارفيالتمئبالحياةبينماطبيعيةحياة

وقد.وعبادةوزواجومشربمأكلمنوتعالىسبحانه

فيرهبانيةلاأنهالنبويةالسنةوأكدتالكريمالقرانأكد

عزللهالخالصةللعبادةالإنسانينقطعأنبمعنى؟الإسلام

وجل.

الراهبة.بمالرواق،الرهبانيةبمالدينيةالحياة:أيضاانظر

بدغ.الفراتنهرعدىالسوريةالمدنأكبرمنالزوردر

وتشير.أم089عامنسمة29و.9اسكانهاعدد

القرنتسعينياتأوائلفيقاربعددهمأنإلىالتقديرات

ديرمحافظةسكادعددوبلغ،نسمة051و...العشرين

وبلغتأم،819عامنسمة0041827حوالىالزور

عامفيعددهموبلغ2،/كمنسمة21السكانيةالكثافة

نسمة.0002205أم889

النهرضفةعلىالبحر،سطحعنم302المدينةترتفع

بينعرضهيتراوحخصبسهلعلىوتشرف.اليمنى

الجنوبمنالباديةتكتنفهابينمام،.002و.005

الصحراء.عروستدعىولهذأ،والشمال

يعودإذسوريا،فىمدينةأحدثالزورديروتعد

نإويقال.أم815عاممدينةمستوىإلىارتقاؤها

ذكرأقدمويعودبرتة.باسممكانهاحددقدبطليموس

النهرعبورعبثازنوبيا-حاولتعندمام،272لعاملموقعها

أمسكتالتيآرديانوالرومافياللإمبراطورقواتمنهربا

فىالحمويياقوتويذكرروما.إلىأسيرةواقتادتهابها

معظمويرجحالرمانديرتدعىالفراتعلىمدينةمعجمه

الحالية.الزورديربهايقصدكانأنهالباحثين

والذيالقديمالموقعنواةيؤلفالعتيقالديرحيكان

للعهدتعوداثارعنام969عامإزالتهعندتكشف

الاشوري.والعصرالعباسي

لعامالعثمانيةالإداريةالتنطماتفيالمدينةوظهرت

ولاية.أوسنجقمركزوأصبحت،أم486

الشرقيالجنوبنحوالغربيالشمالمنالمدينةتمتد

،الأضلاعمتوازيشكلتأخذأي،الفراتضفةبموأزاة

منظممخططوذات،مستقيمةوالفرعيةالرئيسيةوشوارعها

وسطفىنويةجزيرةفوقالمدينةمنقسمزيقوم.حديث

الحويقة.تدعىالنهر

وبعضالكبيركالجامعالكبيرةمبانيهامنقسميعود

الانتدابوفترةالعثمانيةالفترةإلىوالخاناتالحكومةدوائر

معالمأبرزمنيعدالذيالمعلقالجسرسيماولاالفرنسي

بطولام289عامبناؤهأنجزوالذي،الحاليةالمدينة

منأكثربمرورلايسمحعممالضيقهنواولكن.م045

،م014بطولالشرقإلىجسرأقيمفقد،واحدةشاحنة

وجزيرةالقديمةالمدينةبنيصلحديثصغيرجسروأقيم

الذيالحديديالخطلمرورأخرجسرأقيمكماالحويقة،

الحدودعلىالواقعةالقامشليبمدينةاللاذقيةميناءيصل

التركية.

بينالمبادلاتعلىالماضيفيتقومالمدينةوظيفةكانت

إلىصرفةتجاريةوظيفةاي،المدينةسكانوبينالباديةأهل

ظهرتالصناعيةالوظيفةأنغير،الإداريةوظيفتهاجانب

ومصنع،وغزلهالقطنلحلجمصاؤإنشاءإثرعلىفيها

ومطحنةالخرسانيةللأعمدةومصنعللسكرومصنع،للورف

ذإ،مواصلاتكملتقىمهمادوراالمدينةوتؤدي.آلية

محطةأصبحتك!ا.بالعاصمةيصلهاإقليميامطاراتحوي

بالبحرالغنيالجزيرةإقليمتصلمهمةحديديةخطوط

المتوسط.

القطنإنتاجمن%ا6الزورديرمحافظةتنتج

السمسم،من%4.و،القمحإنتاجمن%وه،السوري

السمن.إنتا!من%6وحوالطالصوفإنتاجمن%9و

الشعبيةوالتقاليدللآثارمتحفنواةالمدينةفيتوجد

القادرعبدالأديبالمحاميمقتنياتمنالباديةفينشأ

جامعى.مستوىفىعالمعهدفيهاقامكما،عياشي

تاريخ.سوريا،سوريابمأيضا:انظر

اعتداءياسينديرمذبحة.مدبحة،ياسيندير

فلسطينعربضدأم489عامإسرأئيلارتكبتهصهيونى

مماالقدسمدينةغربيتقعالتيالعربيةياسينديربلدةفي

النساءمنمعظمهمعربيمائتيمنأكثرقتلعنأسفر

والمدنيين.والأطفالوالشيوخ



موريسأدريانبول،ديراك558

وتخطيصأتحنظيمياس!تديرقريةمذبحةأحداثوقعت

باسماالمعروفةل!ومىتسفايالإرغونمنفمهآأعضاءوتنفيذ

شعتيرنومنظهمة،بيجنمناحيموقتذاكرئيسهاوكاناتسل

الهاغاناهمنظمةنشاطإلىلال!ضافة،ليحيباسمفةالمعرر

أحمميطرةاالإرهابيةالمنظماتهذهأحكمتحيث،الخفي

منك!وأبادواالبيوتودخلواوأهلها،القريةمنافذعلى

منظماتعنالصادرةالتقاريرعشراتأوضحتوقدفيها.

أتحبوراعشراتأدالإغاثةاوهيئاتالأحمرالصليب

الأشملاء.اوالجثثا!والأمليئةأعريةافيوجدتالجماعية

الإسرائيلية.المجازر:أيضاانظر

)2091موريسأدريانبول،ديراك

أص!تأصظرية،اأغيزياءاشيبريطانيأسمعاأم(.849

الإل!ضرون.سلوكتصفالتياشياضيةبمعادلتهمشهورا

الكم،ميكانيكالشكلىالجوهريةالوحدةأيضاديراكأبرز

جائزةتقاسما.البانجلويةوالميكاني!طالموجيةالميكانيكاوهما

أضمساوياالفيزيائيمع،أم339عامالفيزياءفينوبل

فيالأص!ىاوإسهاماتهمعادلأتهأج!!منشرودينجرإيرثيت

الكما.ميكانيكا

الآناتعرفاقيمعادأضه،م6281عامفيديراكقدم

)أ!أب(دومةيانف!إتصوروهي.ديراكمعادلةباسما

تنبأت.الجسيماتلسلوكالأخرىوالأوجهالالكترون

لهوأنالشحنة!عالبال!لكترونلأنأيضاديراكنوية

انظر:.الشحنةموجبأممترونإوهومضادا،جسيما

أندرسنكارلالأمريكيالفيزياءعالماوقام.الملضادةاللادة

أحثعحنةاموجبالإلكترونعنبالتحريأم329عام

.البوزيترون

حامعتيفيودرسبإنجلترا.بريستولفيديراكولد

-أم969أو329عاميبينوشغلوكمبردجبريستول

جامعةصىالرياضياتأ!متاذمحصب-اللوككا!ميان

أحالمااقبلمنشغلهالذيال!صسيوهو،كمبردج

مأ719عاموفينيوتر.إسحقالسيرالكبيرالإنجليزي

أ!لاياتبافلوريداجامعةفيأسفيزياءاأمشاذأصئديراك

الذيالكمميكانيكا!مادئكتابهويعد.الأمريكيةالمتحدة

.الأولازالص!إمننموذجا،أم039عامألفه

ديمد.كارل،أندرسن:أيضاالو

هـ،3861-2131)بدويمحمد،الديراني

الدمشقيالديرانيبدويمحمدأم(.4918679

الحصيالحطأنواعفيبرعسوريا،منشهيرخطاط

أصئثيزاتجويدهافيخاصبأسلوبواشعتهرجميعا

الخطتعلمإلىواتجهداريافيولد.الشاميةللمدرسة

الشهيرالخطاطفلازم،عمرهمنعشرةالثانيةمنذأ!ربيا

خلالهاعنهأخذلمشواتخمسالسباعيمصعطفى

أربعأمضىثم(.التعليق)نسخالفارسيالحظقواعد

منوالرقعةوالديوانيالنممئوالثلثتعلمفي!شوات

إلعمطنبولمنجاءالذيرسايوسفالكبيرالخطاط

منمكلفاتجديدهعندالأموياالجامعخطوطل!صابة

ممدوحالخطاطعلىتتلمذكماعبدالحميدبمنأ!سلصاأا

خلالهاأتقنممنةعشرةلمسبعمعهوعملأحشريفا

وافتتح.والثلثالنسحوجود،أسديوانياوجليأحصشيا

قربالبوصزقاقفيبهخاصامكتباأم،269عام

لتخربمدرممةبمثابةعامالأربع!تظل،الأموياالجامع

الخطاطين.

علىللاطلاعأم(،69وهأ59)4مرت!تتركيازار

حامدالكبيرالخطاطعلىضيفاوحلشيها،الحطيةاشوائع

خطاطيهاكباروللقاءنفسهللغرضمصرراركما،الامدي

محمدالشهيرالخطاطعلىالإس!صدريةفيضيفافحل

حسنيمحمدالخطاطزميلهعلىأغاهرةاششيإبراهي!ا،

أخلاقهوكرمبوطنيتهالديرانيعرفوقد.أ!دمش!مياأجاباا

راأيلإتقار.أ!دقةلاشغفهر

منالسوريالاستحقاقوسام،أم68!عاممتى
وزينت،الخطيةاللوحاتمنعدداوترك،الأولىاأسدرجةا

عينمياهولجنةالعدلووزارة،النيابيالمجلسمبنىخطوطه

الدينوكريموالثرياوالمنصوروجوامإلروضة،أعيجةا

الخليةوجامعدمشهت،فيوغيرهاالفردوسووالمرابط

خطوطلكملأنقب!!الأجلاووافاهبيروتفيالسعودية

ثلابنمنهأنجزالذيوالمصح!دمشهتجمطالعثمانجامع

العربى.الخط:أيضاانظر

جنوبفىالشرقيةالمنطقةفيالرئيسيالميناءرديرب

كبرياتوثالثة،ناتالآب!مدينةأكبروهيإفريقيا،

17هو966لمم!!انهاعدديبلغإفريقيا.حنوبمدن

معالمدينةلسكانالكليالإجماليوالعدد،نسمة

علىالمدينةهذهوتقع.نسمة719.601.1ضعواحيها

مركزبهاويوجدرئيسيا،ميناءوتعد،أ!ندياالمحيط

لحمياحي.

ويتسم،استوائيشبهومناخها،مشمسالمدينةجو

الشتاءوفي،والرطوبةلالدفءأصيف!افيمناخها

الساحلية.المياهتدفئةفيأجولهاستيارويساهما.سالاعتدال

حيثبالوفرةالشواطئعلىالمزدهرةأضباتيةاالحياةوتتحسما

طبيعياميناءبدورهوامعفيشكلحليجحولالمديخةتمتد

رائعا.



955كنداكيديربي

أصولإلىديربانسكاننصفمنيقربماينتمي

.والنصارىوالمسلمينالهندوسمنمعظمهما،آسيوية

المساجد.وبعضهندومعيةمعالدبضعةديربانفىوتوجد

جنوبفيمعبدوأقدمأضخمبمثابةالأيانمعبدويعد

أضخمفهو(الجمعة)مسجدجومامسجدأماإفريقيا،

الأرضية.الكرةنصفمنالجنوبيالجزءكلفيمسجد

أصولإلىديربانسكانثلثمنيقربماينتمي

ويوجد،بريطانيةأصولمنمنهموالكثيرون،أوروبية

ونسبة،الأوائلالأفارقةبالمستوطنينصلاتلبعضهم

إلىينتمونوهم%،أ5بتقدربالمدينةالسودالسكان

لزولو.ا

أحدويقعأم،949عامفيناتالجامعةتأسست

ويستفيلديربانجامعةافتتحتوقد.ديربانفيمبانيها

فيللفنونناتالمجلسمقرويوجد،أم739عامفي

المسرحيةللفنونعديدةمسارحأيضاوتوجد.ديربان

التعبيريوالرقص)الأوبرا(الغنائيةوالمسرحيات)الدراما(

المركزأيضاديربانوتعد.الممسرحدارمبنىفي)الباليه(

الموسيقيةللفرقفيلهارمونيكناتاللفرقةالرئيسي

اللأوركسترا(.

يحيطوماالميناءمنطقةفيالتجاريةالأنشطةوتشكل

مالميناءويتعامل.المدينةفيالاقتصاديةالحياةمحوربها

طن،مليون25بالعاممدارعلىوزنهايقدرحمولات

الفحممنضخمةكمياتعلىالحمولاتهذهوتحتوي

والسكر.الخاموالمخجخيزوالحبوب

.ناتاللاقتصادالرئيسيةالدعائمأحدالسكريعد

الموادبالسكرالصلةذاتالثانويةالمنتجاتوتشمل

.والخميرةالجداريةوالألواحوالورقوالوقودالكيميائية

تتمتعالمدينةهذهولأن،السياحةعلىأيضاديربانوتعت!د

شعبيةالساحليةالمصايفأكثرتعدفهيطيب،بمناخ

علىمايربوتخدمفإنهاولذلكإفريقيا،جنوبفيوشهرة

ممنويا.زائرمليون

بزيارةقاممنأولجامادافاسكوالبرتغالىالملاحكان

عامفيالميلادأعيادأحدفىإليهاأتىإذ،المنطقةهذه

نهاياتحلولومع.ناتالاسمعليهاوأطلقأم،487

الأوروبيينمنقليلعددكان،الميلاديعشرالثامنالقرن

مشكانفيهاوتعايشوا،المنطقةهذهفياممتوطنقد

-العاجتجارمنمجموعةوأسعست.ولوثوليلالاقبيلتي

تجارية،مستوطنةأم،823عامفي-الكابمنطقةمن

المستوطنةهذهوتطورت.ناتالميناءاسمعليهاوأطلقوا

إلىنسبةديربانباسمأم834عامفىوسميتبعدفيما

فيديربانونجح.الكابمنطقةحاكمديربانبنياميناسمير

مستقلا.شرعياوضعاالمدينةيكمسبأن

بولايةدترويتمنبالقربصناعىمركزديريورلى

العظمىالبحيراتمنطقةمنجزءوهي،ميتشيجان

نسمة.286/98سكانهاعدديبلغ.المتحدةبالولايات

،للسياراتفوردشركةرئاسةمقرالمدينةبهذهويوجد

الرئيسيةديربورنمنتجاتوتشمل.الرئيسيةومصانعها

منوالتبريد.التدفئةوأجهزةوالصلبوالحديدالسيارات

قريةالمدينةهذهإلىالزوارمنالكثيرينيجذبمالين

ومتحفال!ثريةالمبانيمنومجموعةفيلدج،جرينفيلد

،أم398عامفيديربورنقريةأسستفورد.هنري

.بلديمجلصيحكمهاأم،279عاممدينةوصارت

ديربيشايرإقليمفىالمحليالحكممقاطعاتإحدىديرلي

المركزوهي.نسمة412).00سكانهاعدديبلغبإنجلترا.

معحديثاأهميتهاوازدادتديربيشاير.لإقليمالإداري

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالحديديةالسككمجيء

الرياضية.للألعابومركزكاتدرائيةديربيوفي

دلخيول،شهيرسباقالديربىسباق.سباقالديريي،

ويعرفبإنجلترا،إبسومفيأم078سنةديربىإيرلبدأه

عليهيطلقبينماإبسومديربيباسمإنجلترافيالسباقهذا

.أد!خرىالبلدانفياللإنجليزيالديربىالمعم

الخيل.سباقأيضئا:ان!

الولاياتفيالخيلسباقاتأشهرمنئحاكيديريي

مسافتهتبلغ،لمعنواتثلاثأعمارهاالتيللخيلالمتحدة

أولفيسنوياويجرىكم(10.2)الميلوربعواحداميلا

فيداونزتشرتشلسباقلمحاحةفىمايوشهرمن!مبتيوم

بكنتاكي.لويزفيل

سنةمنذعامكلتقامكنتاكيديربيلممباقاتظلت

منأصئواحدافإنه،لحمباقأولأقيمأنومنذ.أم875

الولاياتفيشعبيةوأكثرهاالرياضيةالمناسباتأعظم

وبلمونتوبريكنيسديربيسباقاتوتشكل.المتحدة

الولاياتفىالخيوللسباقاتالثلاثيةالقمةممتيكعه!

.المتحدة

مجموعةقبلمنتأسعي!قدتشرتشلداونزسباقوكان

ببناءقامواوقد،ام874سنةكلاركلويعك!.ميرأسها

تشرتشل.تسمىأسرةإلىيعودحفلعلىالسباقحلبة

عليهاوجرى،أم875مايو17فيالحلبةافتتحتوقد

السبافكلاركنظموقد.الافتتاحبرنامجضمنالسباق

الذيالإنجليزيديربيسباقفيمتبعاكانماغرارعلى

إلىامء87!شةومن.عامكلبانجلتراإبسومفىيقام

تجرىكنتاكىديربيسباقاتفيالخيولكانتأم،598
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المسافةتلكأنإلاكم(،14.2)ميلأ1لممسافة

.أم698عاممنذميلأ-إلىخفضت

مساحتهاتبلغانجلترا.وسطفىمقاطعةدلرشاير

المحلي.للحكممحافظاتتعسعوتضم2،كم2)006

فيمعظمهميتركز،نسمة19ء)...المقاطعةيقطن

تتميزمنها.الشرقىالجزءفىيمتدالذيالصخاعيالإقليم

ولاطبيعتهاوجمال،والرياضيالثقافيبنشاطهاالمقاطعة

داحلمنالسياحتجذبالتىالبيكمنطقةفيسيما

،قويكري!صتفريقالمقاطعةوفيوخارجها.بريطانيا

اشوارقورياضةالأسماكصيدهوايةالسكانيمارسكما

أهها.اخشراعىبالطيراناهتماموهناك،الترنتنهرعلى

ديربير،الإداريالمركزوهىماتلوكفيهاالمدن

وتشيسترفيلد.

ومعظهم،جبليإقليمعنعبارةالمقاطعة.السطح

البحر،سطحمستوىفوقام05ارتفاععلىتقعأراضيها

والمشهورة،الشرقيالشماليالجزءفيتقعالتيالمنطقةأما

مستوىفوثم061نحوإلىفترتفعوسحرها،بجمالها

البحر.معطح

منالعديد!يلاستحدامهاديرسشايرليتتجالطائراتمحركات

ا!مالام!اعديدايعم!.الختلفةا!الماألحاء!يال!حمةالطائرات

.الطائراتلمحركاترويس-رولزمصنع!يديريممديةالمهرة

عامبوجهوهيوالأنهار،الأوديةديربيشايرفيتكثر

الذيدرونتنهرالأنهارأكبر.وسريعةقصيرةمائيةمجار

.دوفونهرترنتونهر،فقطكم79طوأسهيبلغ

المرتفعةايلأراضيعدافيما،عامبوجهمعتدلالمناخ

درجةمتوسطلمجراوحالشتاء.فصلفيالجليديكسوهاالتي

،غزيرةالأمطاريوليو.فيم56وينايرفيم53ب!تالحرارة

منطقةفيأملم،012السنويالامطارهطولمتوسط

المقاطعة.بقيةفيعبم074إلىوينخفض،البيك

متنوعة،وغير،محدودةالمعدنيةالثروةالاقتصاد.

والرصاصوالحديدالحجريأ!حماعلىوتقتصر

والصخورالجيريالحجرمحاجربجانب.أغلوريتوا

ورصفوالتشييدالبناءموادصناعةفيتستخدمأضىا

أطرث.ا

الفحموبخاصةالمحليةالمواردعلىالصناعةتعتمد

والصلبالحديدصناعةهناكالصخاعاتوأهموالحديد،

تشسترفيلد.مدينةفىوالكيميائيةالهندمعيةوالصناعات

،أ!اطراتالصناعةمركزأهمديربيمدينةوتعتبر

تشتهركما،الشهيرةرويسرولزطائراتومحرح!ات

الصناعي،والحريرالقطنيةالمنسوجاتبصناعةالمدينة

.الخزفوصناعة

علىكبيرااعتمادا،ويعتمدمتباينالزراعىالنشاط

بالمقاطعةالمحاصيلوأهم.التربةولوعالجيوأ!جيالت!صين

بينماالعشبيةالمناطقفيالأغناموتربى،والشوفانأحتمعيرا

.الألبانبمنتجاتللاستفادةالأوديةفيالأبقارتربى

بمضيقنطاقعلىإلاالمقاطعةفيالطرقبناءشعذر

يربطولكن.الطبيعيةالعواجسوكثرةالأرضلوعورةنوا

ومانشسترلندنبينالممتدالرئيسيالحديديةالسككخط

بشرقيهايمركماجيد،بشكلالدولةأنحاءبقيةمعالمقاطعة

السريعة.الطرقأحد

للدنماركخضصقثم،الروماناحتلها.تاريخيةنبذة

فيوللنورمنديين،الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةفي

ذاتالشخصياتأهم.الميلاديعشرالحاديالقرنبداية

مهندسيكبارمنستيفنسونجورجبالمقاطعةالعلاقة

سن،ريتشاردصمويلوالروائي،أغاطراتاصناعة

سبنسر.هربرتوالفيلسوف

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أسكتلمداملكة،ماريتمشمئترفيلد

مر!عياهرلرت،سنسر

إقديمفيمحديةحكومةمنطقةالجنوبيةديربيشاير

نسمة،71و001سكانهاعدديبلغبإنجلترا.ديربيشاير

رالحرارة.وارراعةللألبانصناعةفيها،زراعيةمنطقةوهي



561ديزرائيلى،بنجامين

الفحماستخرأج:مثلالأخرىالصناعاتبعضوفيها

المظعيةالمراممزجمتمن.الصلصالوا!متخلاص،الحجري

وتعتبر.ملبورنو،وريبتون،سوادلينكوتبلدة

والبورمملين،،الخزفيةالأوانيصناعةمركزسوادلينكوت

الحجرية.الأنابيببصناعةوتشتهر.والبلاط،والطوب

ديربيشاير.:أيضانظرا

فيالمحلىالحكممقاطعاتإحدىديلزديرليشاير

نسمة.007.67سكانهاعدديبلغبإنجلترا.ديربيشاير

وسطوتقع،أسواقفيهاتعقدوقرى،صغيرةمدنفيها

سوقبهاالتيالقديمةالمدينة،آشبورنمنهاجميلريف

البودنج،بحلوىباكويلتشتهركما،الزنجبيللكعك

باكويل.كعكةأيضاوتسمىالمدينةهذهباسمالمسماة

النشاطاتوأهم.ديرونتنهرعلىماتلوكمدينةوتقع

كلسيةحجارةوتقتا.الآلبانوصناعة،الأغنامتربيةهناك

للسياحةأنكماويركسوو،محاجرمنالنوعجيدة

فيالتاريخيةالبيوت،المحليةالسياحيةالمعالمومن.أهميتها

أيضا.هولوهادونشاتسوورث

ديربيشاير.:أيضانظرا

جيم!.(م6171-9861)يرلإ،ترشوويرود

المدعيستيوارتجيمسأيد.إنجليزينبيلرادكليف

.ام571سنةاندلعتعندمايعقوبيةثورةأولفيالأكبر

أدتام471سنةآنالملكةوفاةوبعد.لندنفيولد

للعرشالمنفيةستيوارتأسرةإعادةأجلمنحيكتمؤامرة

ديرونتووترإيرلوقامأسكتلندا.فييعقوبيةثورةقيامإلى

استسلمتالضئيلةقواته!لكنإنجلترا.فيمشابهةبحركة

واعدم.عليهالقبضوالقيبرستونفيالحكومةلقوات

منفرنسيفيلسوف(.أم-039)!جاكديريدا،

الغربيةللفلسفةبنقدهواشتهربالجزائرولديهوديأصل

التفكيكي)أوالتقويضيبالمنهجعرفالذيومنهجه

لاسيماالتأثيرواسعتيارإلىتحولالذي"("ديكونستركشن

منالعديدمنهجهتبنىحيث،المتحدةالولاياتفي

.الأدبونقادالفلاسفة

سوبيريورنورمالإيكولفىتعليمهديريداتلقى

سنةالفلسفةتاريخليدرسإليهاعادالتيالكلية،بباريس

حتىالسوربونفىللتدريسذلكبعدلينتقل،أم069

حولدرأصمةنشرأم،679مشةوفي.أم649عام

الكلامبعنوانهوممرلإدموندالألمانيالفيلسوف

بعنوانالمقالاتمنمجموعةإلىبالإضافة،والظاهرة

سنةوفى.النحويةفيبعنوأنوكتاب،والاختلافالكتابة

ومنالنشر.،مواقع،الفلسفةهوامشنشرأم،729

اختراعات:النفسأم(،)829الاخرأذنأعمالهأحدث

م(.91)87الاخر

منيجدهمانقدعلىالفلسفيةديريدارؤيةتتألسه!

معيتعارضالغربيةالفلسفةتاريخفىميتافيزيقيتوجه

مختلففيكامنتوجهوهو،المعلنالعقلانىتوجهها

انتهاءتعلنالتيتلكحتىالفلسفيةالأطروحات

هايدجر.مارتنالألمانيالفيلسوفككتاباتالميتافيزيقا،

الذيالتقويضيمنهجهالسبيلهذافىديريداطوروقد

تناقضاتعنالكشفإلى،أخرىأهدافضمن،يسعى

ممااللغويةالدلالةووضوحثباتوعدمالخطابأواللغة

الفكرفيالميتافيزيقيةالتحيزاتعنبدورهيكشف

مسعاهضمنديريدارفضوقد.الغربىالفلسفي

يرفضتوجههإنبل،فلسفيانتماءأيهذاالتقويضى

فيميتافيزيقيةدلالةيراهفماويتعارضفيلسوفتسمية

فلسفة.مسمى

هايدجر،،الأدبيالنقدبمالفلسفةأيضا:انظر

.هوسرل

فرنسيفنانام(.549-0188)ألدريه،يرين

قادةفلامينكديوموريسماتيسهنريوصديقاههوكان

أوائلفيالرسامينمنجماعةحركةوهيالفوفيةحركة

العشرين.القرن

الفنيةأعمالهأبرزوهي،الفوفيةديرينلوحاتوتركز

والحمرأء.والبرتقاليةالزرقاءسيماولاالزاهيةالألوانعلى

فرشاته.منمتقطعةقصيرةبضرباتالدهانيضعوكان

يستعمليكادلاتصميمهافيمنبسطةمسطحةولوحاته

:أمثالالفنانينأثرمنهاالكثيرويبين.المنظوريالرسمفيها

كذلكديرينواشتهر.جوخفانوفينسنت،غوغانبول

الموضوعةوتصاميمهوأزيائهالكتبفىالموجودةبصوره

شاتو.فيولدوقد.والمسرحياتالباليهلرقصات

حدأ.(م1881-4081)مينبنجا،ئيلىايزرد

عشرالتاسعالقرنفىبريطانيافيالسياسيينالزعماء

عامبريطانيافيالوزراءلمجلسرئيساعمل.الميلادي

.أم088-أم874عاممنذوأيضا،ام868

إسحق،والدهاششص.لندنفيديزرائيليبنجامينولد

فىبنجامينابنهديزرائيليالابعمد.بالتأليفديزرائيلي

في.سنةعشرةثلاثوعمرهالإنجليزيةالكنيسة

ديزرائيليبدأ،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالعشرينيات

يدخلأننفسهالوقتفيقررولكنه،الكتابةمهنةالأصغر

علىللحصولفاشلةمحاولاتعدةبعد.السياسيالمعترك



لفدرو،ليزد265

عنممثلاالعموملمجلسديزراثيلىانتخب،البرلمانفيمقعد

.أم837عامفيالمحافظين

فىالمحافظينباسمالرسميالناطق،ديزرائيليأصبح

فرضطريقهاعنتماكتيالذرةقوالينإلغاءعارض.البرلمان

أصبحبريطانيا.إلىالحبوباسعتيرادعلىالضريبة

فيالمحافظيزلحزبالرمزالقائد،أم846عامفيديزرائيلي

،1852،1858الأعوامشيوأص!ت.العموممجلس

ترأسهاالتيالمحافظينح!صمةفيللماليةوزيراام،866

.اللورداتمجلسمندربيإيرل

ال!!حلاحمذ!صةإيصالفيمهفادوراديزرائيليأدى

كبريصالياحثرأديمقراطيةشرةالذومنحت.أم867عام

وصعارالمددعمالمنأسلعديدالاقتراعحقبإعطائها

رئيسا،أم868عامفيديزرائيليأصبح.المزارعين

حزبقائد-جلادمشودوليمأمامالمنصسبخسرللوزراء.

.أم874عامفيمنهامشعادهأممنه-الأحرار

خارجيةممياسةللوزراءرئيسالصمفتهديزرائيلياتبع

منكبيرةحصةلبريطانيااشترى،أم875عامشي.قوية

د!تالملاحيةقأطم!إالحيويالشريانكانتالتيالسويسقناة

واتىهـثأحممدافيأ!اسعةاإمبراطوريتهاوب!تبريطانيا

فيديزرائيلىساعد،أم878عامبرأس!تمؤتمرفي.الأقصى

نيا.لبريصاأقبرصعلىوحصما!ثياترفيالتوسئالرو!يمحع

أ!ضعاتحس!تعلىأيضاديزرائيليحكومةعملت

بريطانيا.فيالمعيشي

السيا!ميةالحياةأ-جتعارواياتعدةكتديزرائيلي

عامفيلكنسفيلدإيرللق!من!ت.والمجتمإلراقي

.أم876

مهندس.(م3191-8581)!رود،يرلد

اشيتتستخدممتحركةآلةبتطويرقام،ألمانيميكانيكي

محركعلىديزلمحركيفضلماأجاوعالها.وقودا

زادوأغدأ!قصد.اوتوفيرالتصميماسهولةبسببالبترول

.الديزلمحرك:ان!إ.والنقلالصناعةفعاليةمنكثيرا

تعليمهوتلقى،ألمانيينألوينمنباريسفيديزلولد

فعاليةأكثرمحركبشصميموأصئمهتما.ميوليخفيالفني

.والغازيالبحاريالمحركمن

وتصماميماالحراريةالمحركاتنظريةعلىعملهأسر

،أم298عاماختراعهبراءةوسج!!.الآخرينالمهند!عين

.أم798عامأسهديزلمحركأولوشغلواستكمل

واختفى.الديزلمحركاتلتصنيعمصنعاأيضاأ!س!

متجهةألمانيةسفينةمن،أم139عامغامضةبصورة

.لندنصو!

السفينة.أيضا:انظر

.أم559عامديريمتمرهأستمأديزنيوالت

أشهرأحد(.م10916691)واك،ديرئي

العشرينياتفيديزنيعرف.التاريخفيالأفلامامنتجي

بإبداعهالميلاديالعشرينأسقرنامنوالثلاثينيات

ميكي،مثل()الكارتونالمتحركةاشسومأفلاملشخصيات

عاملهنجاحأهمديزنيحققوقد.دكدولمحالدرماوس

بولايةأنهايمفيلاندديزنيمتنزهألشأعسدماأم6هء

(.المتحدةأ!لايات)اأجفورنياكا

إلينويبولايةضعيكاغوفىديزنيإيلياسولترولد

عمل،ام!02عاموفيأيضا.شي!!اغوفيالفنودرس

دورفيالكاريكاتوريةالإعلاناتظهورعلىديزنى

الصورإلىالصوتأضيف،ام279عاموفيالسينما.

الأفلامإعدادطور،قليلةلسنواتذأسكولعد،المتحركة

فيلمأولديزنيأنتج،أم379عاموشي.الملونة

كامل.كاريكاتوري

نحلةالمورمونكتابجممامعناهاكلمةاديريرله

العسلنحلةمنالمورموناتخذوقد.العسالةأوالعسل

سولتواديا!شيطانهملسجاحاللازمأصشاتاللعملشمعارا

مأ949لحشةوفي.الأمريكيةالمتحدةلالولاياتليك

بهاالاعترافالكونجرسفرفضالصحراءولايةأنشأوا

يوتا.إقليممنهابدلآوأنشئ،ولاية

.المورمون:أيضاان!

-هـ،281؟)إسحاقأبوديزيل،ابن

بنإبراهيم،إسحاقأبوالعابد،الثقةالحافظالإمامم(.598

ديزيلبابنالمعروف،الكسائى،الهمذانيعليبنالحسين

بسيفنة،أيضاويلقب،لهلملازمته،عفانبدابةأيضاويلقب



563املفيريسولدا

أكلإلاشجرةعلىيحطيكادلامصر،ببلادطائروهو

علىوردإذا،إبراهيمكانفكذلكيعريها،حتىورقها،

.عندهمايستوعبحتىيفارقهلمشيخ

وأبيوعفاندكينبنالفضلنعيمأبيمنومعمع

عوانةأبوعنهحدثوغيره!.حرببنوسليمانمسهر

وكان.وغيرهمحمشاذبنوعليوالبرديجيالإسفرايينى

مأمونا،ثقة،اللهجةصدوقيوما،ويفطريومايصومعابدا

كتاجمماكانإذا:قالأنهعنهروي،الإتقانفيالمنت!إليه

عنم!نبنويحيى،يمينيعنحنبللنوأحمدبيدممب

كتابه.لضبط:يعنى-أباليما،شمالي

منوهولا!،رمزهكيميائيعنصرالديسيرورووم

الذريووزنه،66الذريوعدده،النادرةالأتربةعناصر

درجةفي3سمالكلجم.9558وكثافته،05.621

،م،214.1حرارةدرجةفيوينصهر.م525حرارة

.م52)675حرارةدرجةفىالغلياندرجةإلىويصل

لوكوكإميلبولالفرنسيالعالمالعنصرهذااكتشف

معمتحدايوجدوهو.أم886مشةفيبويسباودراندي

ومعالأخرىالنادرةالأتربةفلزاتأووالهولميومالإربيوم

والزينوتيموالإيوكسينيتالجادولينيتمثلالمعدنيةالأملاح

الأتربةفلزاتسائرعنالديسبروزيومفصلويتموغيرها.

التبادلعمليةأوبالإذابةالا!متخلاصطريقعنالنادرة

فإنهمنخفضةحرارةدرجةإلىالفلزيبردوعندما.الأيونى

المغنطس.إلىيخجذب

النمادرة.الأتربةأيضا:انظر

الميلاديةالسنةمنوالأخيرعشرالثانيالشهرديسمير

أنحاءمعظمفياليومالمستخدمالجريجوريللتقويموفقا

التقويمفيالعاشرالشهرديسمبركانوقد.تقريباالعالم

اللاتينيةالكلمةمنالشهرهذاأسمواشتق،القديمالرومانى

عامالتقويمقيصريوليوسعدل.عشرةتعنيالتيديسم

عددوكانعشر،الثانيالشهرديسمبروجعل.،.مق46

آخرينيومينإليهقيصريوليوسفأضافيوما92أيامه

يوما.13فصار

الكرةمنالشماليالنصففيديسمبرفيالشتاءيبدأ

لاواللثكتاء.الصقيعشهريسميهالخاسوبعض.الأرضية

دافئةتكونأيامهمنوكثيرديسمبر،22أو12فيإلايبدأ

إلىالشمسوتصل،تليهالتيالشتاءبشهوربالمقارنةنسبيا

إلىبعيداذهبتكأنهاتبدوعندماالشمسيانقلابهامدى

ذلكيكونالشماليالأرضيةالكرةنصفففى،الجنوب

أطولفيكونالجنوبيالنصففيأما،السنةأيامأقصراليوم

فيساقيرنالزراعةبإلهيحتفونالرومان.كانالسنةأيام

هوالميلادعيدفإناليومأماساتورناليا.يسمىمهرجان

الغربية.البلدانمنكثيرفيالشهرهذافيالرئيسيةالعطلة

عليهالمسيحلميلادعيداباعتبارهبهالنصارىويحتفل

أوروباشماليفىالقاطنونالدرويديونوكان.السلام

ديسمبر،مهرجانفي(طفيلي)نباتالهداليستخدمون

الميلاد.عيدفيالنصارىفيستخدمهالانأما

قدالطجورمنالكثيريكونديسمبر،بحلول.الأنشطة

منكثيرألكنالأدفأ.المناخذاتالمناطقإلىهاجر

المنك،منها،الوقتهذافىتنشطالأخرىالحيوانات

جميلة.فراءتكسوهاالتيوالثعالبوالقنادس،والقاقوم

الصيف،منتصفالجنوبيالكرةنصففيالوقتويكون

التوالد.موسمفىتكونالحيواناتمنوكثير

كثيرةبمناسباتالغربفىالناسيحتفل.خاصةأيام

رأسعيدعشيةلحفلاتفيستعدونديسمبر.شهرفي

فيالناسبعضيحييديسمبر.منالأخيراليومفيالسنة

يوموهوديسمبر،21فيالأسلافذكرىنيوإنجلاند

بليموثفينيوإنجلاندإلىالأوائلالمهاجرينوصول

منكثيرفىالناسمنكثيرويحتفل.أم062عاموذلك

منالسادسفينيقولاالقديسبعيدالاوروبيةالأقطار

فيالهدايامنهمالكثيرونويتبادل.عامكلمنديسمبر

.اليومذلك

ديسمبر،25فيالمسيحميلادبعيدالاحتفالعقب

فياستيفنالقديسبعيدالنصرانيةالكنائسبعضتحتفل

فيالإنجيلي)جون(يوحناالقديسوبعيدديسمبر،26يوم

ديسمبر.82فيالمقدسينالأطهاروبعيدديسمبر،72

هدتكيفالاساطيرإحدىتروي.شائعةمعتقدات

فيهعثرواالذيالموضعإلىالحكماءالرجاللحمبيتنجمة

علىتوضعالتيالنجمةفإنلذأ.المسيحيسوعالطفلعلى

النجمة.تلكإلىترمزالميلادعيدشجرةقمة

هي:ديسمبربشهرالخاصةالأزهارديسمبر.رموز

فهماالميلادجوهرتاأما.والبونسية،والنرجس،البهشية

.لزركونوالفيروزا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الفيروزكلوزسانتاالشمسيالانقلا!

القديسنقولا،الميلادعيدالمسويالتقويم

ويعرف.الكحوديةالآثارلمعالجةعقارالددسولفيرام

منالديسولفيراميشفيولابيوز.أنتاالتجاريبالامممعادة

لأنتناولهامنالتقليلعلىيساعدولكنهالخدراتإدمان

ماإذاالمرضفريسةيسقطونالديسولفيراميتناولونالذين

التنفسفيصعوبةيعانونوقد.الكحوليةالمشروباتتناولوا

والقيء.الدوخةوكذلك
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شيءأيالعقارهذالمجناولونينأطفايتحاشىأنويجب

أدويةفإن،المثالسبيلوعلى.الكحولعلىيحتوي

مساحيقأوومستحضراتالمنضطاتوكذأسكالسعال

عنابتعادهمحالةوفي.الأمراضالهمتسببقدالحلاقة

بسيطة،جانبيةباثارإلايشعروالنفإنهم،الكحوليات

أ!تناوعدمويجب.الجلديةحلالمشاأووالصداعكالخمول

طبيبانممتشفاوقد.أطبيبابأمرإلاالعقارهذا

فائدةجاكوبسونواريكهالدجينزهما،دنماركيان

.أم489سنةالديسولفيرام

وأالفودتية،أو،الصوتضغطدقياسوحدةالديسييل

وهو.الكهربائيةأوالصوتيةالكمياتمنوغيرهاالقدرة

الاسمابهذاعرفتقيالحميةوحدةأجملوا.بلعشريساوي

ألكسندرالمولدالأسكتلنديوالعالمللمخترعنسبة

بل.جراهام

!قارنةأ!موتاافىالديسيبلمايستخدموكثيرا

مرجعيةمصتوياتإنىأ،ستنادباضغطههأوالصوتشدة

أ!ضرأنوجدنا،الصوتشذةقياسأردنافإذا.ثابتة

الربعللمترواطأ-12.هىشيوعاالمرجعيةالمستويات

أما.الديسيبلاتم!صفرايعادلالمستوىوهذاالواحد.

النقاطأكثرأننجدفإلنا،الصموتضغطقياسأردناإذا

الباسكال.انظر:.باسكالدأ82ةهوشيوعاالمرجعية

ديسيبلا06الصوتضغطمستوىإنقلنا:فإذاوهكذا،

فوقديسيبلا06يساويالصوتضغطأنيعنيذلكفإن

المرجعي.المستوى

هضإن،ديسيبلات01مستوىفيالصوتكانوإذا

ي!صنوربما.لصعوبةإلالاتلتقطهالطبيعيةالبشريةالأذن

04حوافيهادئةغرفةفيالصوتضغطمستوى

يعتبرفإنهديسيبلا،07مستواهبلغإذاولكنديسيبلا،

يبثديسيبلا07مستوىفيالصوتإنإذمزعجا،صوتا

ديسيبلا04مستوىفيالصوتيبثهمماأكثرأطاقةامن

.مرةبألف

.الصوت:أيضاانظر

ال!ري(.)التظجمالمتريالنظامال!:الديسيمتر.

العدويالتنفسىدلجهازحادمعدالتهابالدل!دثير،

وخلال.مميتةخطهيرةمضاعفاتيسببماوغالباوالجلد،

أوروباالديفتيرياوباءاجتاحعشر،التاسعالقرنأواخر

معظمكان،الوقتذلكوفي،المتحدةوالولاياتالغربية

الوقتفيأماالعمر.منمشواتالعشردونالضحايا

بصورةوالبالغينالأطفالفيتؤثرالديفتيريافإنالراهن

بلقاحاتالتحصينانتشارقللوقدتقريبا.متساوية

الديفتيريا.حالاتعددكبيرحدإلىالديفتيريا

عنالديفتيرياتنجم.والتعقيداتوالأعراضالسبب

الحيالكائنهذايعديالديفتيرية.الوتديةتسمىب!ضيريا

للتنفعم!،العلويللمجرىالخاطيةالأغشيةالغالبفي

.البلعوموأعلىالفممؤخرةأيوالحلة!،اللوزتينحاصة

جميعالىالدمفيحمله،الدميدخلذلفاناساأس!-اتنتر
?صير-.ت

بوساطةالبكتيرياالمصابونالاشخاصوينشرالجسما.أجزاء

عليهميطلقالذينأ!لأشخاصويم!ش،والعطاسأسمعالا

أعراضأيظهوردونالبكتيريانقلالبكتيرياحملةاسم

البكتيرياحملةعلىأعراضظهورولعدم.أطمرض

للاخرين.المرضنقلفبإم!صانهم

منأيامخمسةإلىيومينحواليبعدالأعراضتظهر

العقدوانتفاخ،والحمى،الحلقاحمراروتتضمن،العدوى

علىيمسكرماديغشاءوششكل.العنقفىاللمفاوية

داخلإلىأعلىإلىانتشارهويمكن،أجلعومواأ!لورت!تاسص!اث

كما.والرئتينالهوائيةالقصبةضمنالأسفلإلىأوالأنصا

،الحادةالحالاتوفي.والبلعأضنفساأكشاءايعوتأنيم!ش

تاما.سداالتنفسيةالممراتيسدأنيم!ش

والجهازالقلبالديفتيرياذيفانيصيبأنالممكنومن

القلبعضلةالتهابالحادةالتأثيراتهذهوأحد.العصبي

إلىيؤديالذيالقلبيةللعفملةالحادبالالتهابالمعروف

هذأيضمعف،الحالاتبعضوفى.القلبفيدائمةإصابة

إصابةوتتضمن.الوفاةإلىتصللدرجةالقلبالذيفان

والعينين،،البلعومعضلاتفيالمؤقتالش!لالأعصاب

.الوفاةإلىشللهايؤديقدالتىالتنفسيةوالعضلات

الجلد،فىالجروحتصيبأنأ!ديفتيريااأ!ب!صيريايم!ش

الديفيرياأوالجروحديفتيرياالالتهاباتهذهبعضوتسمى

لايتشكل،الجروحديفتيرياحالاتأغلبوفي.الجلدية

مجرىالذيفاندفعاتوتدخلالمصابةالمنطقةعلىالغشاء

التنفسية.العدوىاختلاطاتلفسإلىوتؤديالدم

بالمستشفىالديفتيريامر!ىالأطباءيحجز.العلاج

الذي(التسمم)مضادالديفتيريالذيفانمضادويعطونهم

مبكرةبصورةالمضادهذاتناولإنالديفتيريا.ذيفانيبطل

الغشاءسدوإذا.والعصبيةالقلبيةالتعقيداتمنيقللجدا

نأللطبيبيمكن،التنفسيةالطرقالبلعومفيالمتشكل

ويمكن.الهوأئيةالقصبةفيالعنقفيمؤقتةفتحةيحدث

فيالشللحدثوإذا.بالأدويةالقلبقصورمعالجة

مروحةتدعىالةامشعماليم!حمت،التنفسيةالعضلات

ويعالمرضى.المريضتنفمم!علىلتحافظالتهوية

بكتيرياتقتلالتىالحيويةلالمضاداتأيضاالديفتيريا

البكتيريا.منأخرىأنواععنالناجمةالديفتيريا
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منالمناعةعلىالناسيحصلأنيمكن.الوقاية

ذوفانعلىتحتويالتياللقاحاتبامشعمالالديفتيريا

منخاصةبصفةمعالجشكلهوالذوفانوهذاالديفتيريا.

يثيرولكنهالجسمأنسجةلايؤذيفهوالديفتيريا.ذيفان

الأجسامتدعىالتيللمرضالمكافحةالموادتشكيل

للذوفاناستجابةالمكونةالمضادةوالأجسام.ا!لضادة

وعليه،.الدممجرىيدخلعندماالديفتيرياذيفانتهاجم

سلسلةالأطفالأخذبضرورةالعامةالصحةخبراءيوصي

يأخذأنويجبالديفتيريا.ضدتحصيناتأربعةمن

الرابعةسنبينالديفتيريالقاحمنداعمةحقنةالشخص

انظر:.ذلكبعدسنواتعشركلبعدثموالعسادسة

التحصين.

سينمائيةممثلةأم(.989-91)80لتيديدر،

فازت.القويةالإرادةذاتالمرأةدوربأداءاشتهرتأمريكية

الخطيرفيلمفىلدورهاممثلةكأفضلالأكاديميةبالجائزة

ثمانيترشيحهاتموقدام(.)389وايزابيلأم(بم)359

الأكاديمية.لجائزةأخرىمرات

بولايةلويلفيديفزإليزابيتروثولدت

فيوظهرت،بنيويوركالتمثيلفنودرستماساشوسيتصر.

أولكانالسينما.عالمدخولهاقبلالمسرحياتمنالكثير

58فيشاركتأم(.319)عامالشريرةالأختأفلامها

ام(،)349الإنسانيالاستعبادمنأنماطمنها:فيلما

الانام(،049)الرسالةام(،)939،القاتمالانتصار

كل)4591(؟مخضرةالحنطةأم(بم)429الرحالةأيها

جينللطفلةحدثماذاام(بمء9).حواءعنشيء

أم(.)629

الحياةالأولىلنفسها،ذاتيتينمسيرتينبتىدونت

ام(.)879وذاكهذاوالثانيةأم(69)2الموحشة

سيميا.(م9881-8081)جيفرسون،يفزد

الحربإبانالأمريكيةللولاياترئيساعملأمريكي

بعدفيما)عرفتكريستيانبمدينةولد.الأمريكيةالأهلية

وترعرعشبولكنه،كنتاكيولايةفيتود(مدينةباسم

،عمرهمنعشرةالسادسةوفي.المسيسيبيولايةفى

عامفيهاوتخرجالأمريكيةالعسكريةبالأكاديميةالتحق

.ام828

علىوسكنسنفيالعسكريةخدمتهأثناءعمل

وفيالحمر.الهنودضدالحملاتفيشاركحيثالحدود،

فيوتزوجالجيمشفيالعملعنديفزتقاعدام،835عام

منوصار.بالحمىماتتزوجتهولكن،نفسهالعامذلك

.أم845عامأخرىمرةوتزوجالأغنياءالقطنمزارعى

عامبالسياسةديفزاهتمامظهر.السياسيةسيرته

النوابمجلسفيبمقعدفاز،عامينوبعد.أم843

استقالأنهغيرالديمقراطيالحزبمظلةتحت،الأمريكي

كتيبةفيعقيداوصارام،846يونيوفىالكونجرسمن

تحتوعمل،المكسيكيةالحربفىالمتطوعينالمسيسيبيين

شماليفى(الأولىزوجته)والدتيلورزخاريالفريقإمرة

مونتيريمعركتيفينادرةبسالةأظهرحيث،المكسيك

فستا.وبوينا

ليحلديفزالمسيسيبيحاكماختارام،847عامفي

العاموفي.المتوفينالشيوخمجلسأعضاءمنواحدمحل

يمثلهاعضواليكونبالولايةالتشريعيةالهيئةانتخبته،التالي

أم085سنةوفي.الانتخابيةالدورةمنتبقىمافي

إيمانا!منديفزكانولما.كاملةانتخابيةلدورةانتخب

ولايةحاكملمنصبنفسهرشح،الولاياتبحقوقراسخا

يفز.لمأنهغير،المسيسيبي

جيفرسون،بيرسفرانكلينالرئيسعين.الحربيةوزير

الجيشديفزفطور،ام853عامللحربيةوزيراديفز

وأتى،جديدةخطالاوأدخل،حجمهمنوزادالأمريكي

هندمميةشركاتأنشأكما،وأفضلاحدثبأسلحة

نهرمنتمتدالت!الحديديةللسككطرقلاكتشاف

عهدانقضاءوقبيل.الهادئألمحيطساحلإلىالمسيسيبى

عضواالمسيسيبيولايةانتخبته،ام857سنةبيرسإدارة

عنديفزتخلى،المجلسدخولهوبعد.الشيوخمجلسفى

الجنوبحقوقعنيدافعأخذولكنه،للانفصالالدعوة

بهنادىالذيالحرةالموانئمبدأوعارض.الرقوممارسة

نأمامنطقةلأهالييمكنبأنهالقائل-دوجلاسإ.مشيفن

وكذلك.عنهالدفاععنبامتناعهمالرقكارسةيمنعوأ

الرئاسيالمرلثمحيكونأنفيدوجلاسطموحديفزعارض

.أم086عامالديمقراطيللحزب

لحقوقالدعوةديفزتصدر.الجنوبباسمالناطق

عليها،والمحافظةمؤسساتهااختيارفيالدلعشوريةالولايات

وكان.الولاياتفيالرقبحمايةالكونجرسيقوملأنودعا

للزعيموريثا-مواقفمنماتبنىبحكم-نفسهيرىديفز

.كالهونجونالجنوبي

المتحدةللولاياترئيسالنكولنأبراهامانتخابوبعد

الذيالشيء،بالانفصالتشريعاالمسيسيبيولايةأصدرت

يتمنىديفزوكان.الشيوغمجلسمنللاستقالةديفزد!

عنعوضااختيرولكنه،الاتحاديللجيمققائدايكونأن

أدىفبراير،81وفي.الاتحاديةللحكومةمؤقتارئيساذلك

.أم862فبراير22فيرئيسانصبثم،الدمشوريةاليمين

للرئاسةديفزاختياركان.الاتحاديئالحكومطزعيم

معتلكانفقد.الحكمةجانبتهاختيارا-الأرجحعلى-
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مخططايكنل!االه،إلاناجحاإدارئاكانأنهويم.الصحة

،كثيرةصعولاتديفزواجهت،الكونجرسوفيناجحا.

ويذه!.الحربإدارةفيأسلولهشجبواالنقادانكما

التزامفيمتصلئاكانديفزانإلىالمحدثينالمؤرحينبعض

أفكارمنيحملكانشيماالمرونةإلىويفتقرالدمعتور،

.العسكريوالتخطيطالقيادةحول

استسلامفورأصسجنافيووضعديفزعلىالقبضأ!قىأ

هىإليهالموجهةالتهمةكانتولما.ليروبرتالجنرال

وفي.المحاكمةينتظرعام!تالسجنفيمكثفقد،الخيانة

أمامأبدايمث!وأسم،بكفالةسراحهأطلق،أم867عام

المحكمة.

أطراسةواالىضابةشيعمرهمنالأخيرالعامديفزقضى

!ىرأورأجانز.كيوبمدينةودلمحنوتوفى،المسيسيبيفيبمنزله

فرجينيا.بولايةريتشموندإلىرفاتهنق!!،أم398عام

الغربي.الشمالىالممرانظر:.مصيقديمز،

أم(.185349)0موريسوليمديفز،

جامعةفيودرسفيلادلفيافيولدأمريكيجغرافي

وعمل،الهندسةفيالماجستيرعلىوحصلهارفارد،

-0187سنةمنالأرجش!تفيالجويةلالأرصاد

معم!!فيمعيداعم!!،أم878!شةوفي.أم873

ينحزأ!ا!شصاأو!ارفارد،الجويةوالأرصادالجيوأ!جيا

أسةومقابحثب!تمامنشورحغرأفيعمل004منأكثر

بعدآحرعمل002وأتم،الوظيفيتقاعدهقب!!وكتاب

الجغرافي!تلرالطةالمؤلسسينأحدديفزوكان،تقاعده

أصمديفزأنمنالرغموعلى.أم409سةالأمريكيين

منالفخريةالدكتوراهمسحأنهإلا،أسدكتوراهاعلىيحصل

عنمطولآبحثاأم!51مسنةديفزونشر.عديدةجامعات

المصطلحات!نممثراوأدظ!،الجغرافيةالكتابةمباديء

للجغرافياديفزتعريفاتومن.الجيمورفولوجيالفكرفي

الضوابطبينالعا،قةدراسةهي)الجغرافيارواجالقيتالتتي

(.العضويةوالامشجاباتالعضويةغير

وصحفيروافط(.م1731-0661)دافيالدلمو،

منوهيكروزو،روبنسونروايةأغ!أشهير.إنجليزي

المغامراتقصصرأكثرومن،الإنجليزيةالرواياتأوائل

أبولقبالنقادبعضعليهأطلق.الغربيالأدبفيشعبية

على-لكنه.أهميتهمنبعضهموقلل،الإنجليزيةالرواية

زمنا،الواقعيةأغصةاأساط!تمنواحداظل-حالأية

وأرنستديكنز،تشارلز:مثلكتابظهورقبلطويلا

.همنجواي

وتاجراقصابايعملأبوهوكان،بلندنديفوولد.حياته

أفلس،أنهإلا،التجارةمجالشىبالعملبدأ.أطشموع

مجالاتفيالأولىكتاباتهوكانت.ال!صتابةعالمفدخ!

سمجنسيالممياكتيباكتب.والدينكالسياسةللجدلمثيرد

.أم307عامأشهرأربعةنحوبسببه

للصحف.الكتابةمنس!صسبعاما25زهاءقضى

-يخرجأخذ1713عامإلىأم407عاممنالفترةوفي

السياسيينمنكثيركانريفيو.ذاالدوريةالمجلة-بمفرده

،الأحيانبعضفيفكان،الصحففيللكتابةيستأجرونه

المحافظينولحزب،صحيفةفيالاحرارلحزبسراي!ضب

فيال!حيرةالسنواتعنال!ضيروللايعرث.أخرىفي

الصحفيةالموضوعاتمنأحضيراي!ضبظلأنهغير،حياته

وغيرها.السياسية

وتنوعهما.أعمالهحجمفىفذكاتبديفو.مؤلفاته

منهاكثيرالأن،مؤلفاتهعددنحددأنالسهلمنوليس

لحجمتقديراخرأنبيد.الالممممنغفلايسشركان

والاقتصادواللاهوتالشعرفيمؤلفاء05يبلغأعماله

والججرافيا.

روائيبأنه-اليومالقراءمنالعديدلدى-ديفويعرف

لاتشكل-الأمرحقيقةفى-الروايةأدغير.الأولالمقامفي

العاملليمستأنهاكما،الفكريعطائهمنيسيراجزءاإلا

فهما:شهرةالأكثرروايتاهأما.شهرتهشيالأساسى

أم(.72)2فلاندرزمولأم(،17)9كروزوروبنسون

الإنجليزيةالولحمطىالطبقةماحققتهديفورواياتتعكعه!

النشاطلفرصنتيجةمتعاظمينوثراءقوةمنالجديدة

هذهأفرادمنكتيروكانوخارجها.البلادداخ!التجاري

إلىيميلونكانواالذينأجيوريتان()االتطهيريينمنالطبقة

الذاتي.بالجهدالهدفونيلالجاد،العملبفضلالاعتقاد

ولذلكعظيما،اهتمامابالتعليمالتطهيريوناهتماوكذلك

عالجوهكذا.المتعلمةالشريحةمنكبيراجزءاشكلوا

التجارةموضوع،الاخرينأعتاباوبعضديفو،

.الاستحسانعنتنممعالجةوالفرديةوالرأسمالية

ساحلفيالقيرجلحكايةهيكروزو.روبنسون

تعنيهلماودرامعة،مشهورةمغامرةتتضمن،مهجورةجزيرة

لأنوذلكناجحشعخصقصةأيضاوهي.الحقيقيةأ!حدةا

الابتداععلىوقدرتهالعملفيبجده-ا!عتطاعكروزو

مستعمرةجزيرتهمنيجعلأن-الآخرينمنوالاسمتفادة

يقظانبنحيوقصةالقصةهذهبينالبعضربط.ناجحة

كروزو.روبنسون:انظر.طفيللابن

قدمهمثالحيرفتعدفلاندرزمولالأخرىالروايةأما

بطلةوهي-فلاندرزمولكانت.الأصيلةللروايةديفو

كانتأض!االظروفاحتلافورغم.لصةعاهرة-الرواية
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بروبنسونمحيطةكانتالتيالظروفعنبهامحيطة

الشخصيتين.بينأساسيةشسبهأوجهثمةأنإلاكروزو،

قدماالمضيعلىمصمماحقيقياشخصايبدوفكلاهما

كليتوبالأمر،نهايةوفي.والطمأنينةالأمنعنبحثا

.سعيدةبخاتمةالاثنانوينت!،آثامهعنمنهما

فىالأدبمسارفيوأضخامنعطفاديفورواياتتعد

الطيعيةالحياةيستعرضكانإنهإذلها،السابقةالفترة

الاجتماعيةلظروفهمالطيعيالنتاجيمثلونحقيقإنلأناس

نعتقديجعلناأنعلىالقدرةديفوويمتلك.والاقتصادية

بألحملوبهآخرإلىمشهدمنبنايسرعبينمامانقرأ،بحقيقة

نفرغأنبعدإلا-ندركفلا،الأنفاسيحبسالذيالنثري

التكوينفيللتعمقالكافيةالفرصةنجدلمأننا-القراءةمن

.للشخصياتالنفسي

مخترعأم(.61!-)1873لي،ديدورست

الإذاعي.والإرسالواللاسلكيالبرقاخترعرائد،أمريكي

مفرغاصمامااخترع.اختراعبرأءة003منأكثرنال

ذلكوكانأوديونصمامأوالثلاثيالصمامباسمعرف

لايقلبأنهالاختراعهذاإلىمايشاروكثيرا.أم709عام

الذيالمفرغالصمامإنإذ.نفسهالراديواختراععنأهمية

الاتصالاتلتطويرضرورياكانالخافتةالأصوأتيضخم

.المفرغالصمامان!.المدىبعيدةوالتلفازيةالأثيرية

فيموسيقىإذأعىبثعمليةأولديفورممتأجرى

عامنيويوركبمدينةالمتروبوليتانأوبرادارمنالتاريخ

إذاعيةمحطاتأولإنشاءعلىوأشرفوصمم.أم019

.المتحدةالولاياتلحكومةقويةبحرية

عامالهادئالمحيطساحلإلىديفورستانتقل

وأجهزةالصوتيبالتصويراهتمامهبدأوهناك،أم!11

الموجاتتصويرطرقبحثثم،الحراريبالإنفاذالعلاج

كاونسلفيولد.الناطقةالسينمائيةالأفلامفيالصوتية

أيوا.بود!يةبلفز

.لإلكترونياتا:أيضاان!

وتتميزإنجلترأ،غربيجنوبفيتقعمقاطعةدلمو!

منأهميةأكثرفيهاوالسياحة.الطبيعيةمناظرهابجمال

البحر.علىالسياحيةالمنتجعاتمنعددوفيها،الزراعة

ويحدهاالأطلسىوالمحيطبريستولقناةالشمالمنتحدها

عشرالمقاطعةوتضم.الجنوبجهةمنالإنجليزيالقنال

تعدادحعسبنسمة003800.1ويسكنهامحافظات

.أم199

الزوارآلافالساحليةوالمنتجعاتالوطنيةديفونمتزهاتتجتذب.الوطنيدارتمورمتنزهفىالحنويهديفونبمنطقةطليقةتتجولدارتمورجاد

مشويا.



الغربيةديفون568

نسبيالعيدةجعلهاديفونمقاطعةموقعتاريخيةنبذة

إنجلترا،منأخرىأجزاءفيحدثتالتيالصراعاتعن

وقد.الروماني!تسيوةتحتوقعتذلكرغملكنها

اشتهرتكما،المنسوجاتلصناعةقديماالمقاطعةاشتهرت

الحاضر.الوقتفيالشهرةتلكفقدتل!ضها،بالتعدين

مث!!ني!تأكبريماأمشاهيرمنعددالمقاطعةإلىوينتمى

ميليه،جيمسوالسيرهيلياردنيكولاس:الرسامين

كولريدخ.وصموي!!،جيوجونهوكرريتشاردوالأدباء:

أهماويليامسونهنريأصبح،الأخيرةالسنواتوفي

المقاطعة.فيالكتاب

شماليإيكسمورمرتفعاتتوجد.الطبيعيةالبيئة

إكستر،نهرواديوأما.التلالشرقهاوتغطي،المقاطعة

الجزءويشبهوكلما.ووكريديإكصرانهارسهولفيشمل

مأ02نحوإلىيرتفعحيث،الهضبةالمقاطعةمنالجنوبى

عميقة.أوديةوتتخلله،البحرسط!فوق

وإحصر،تامارنهراهماالمقاطعةفينهرينوأطول

هدينوبجانب.الإنجليزياأالقنافىيصبوكلاهما

كطتحريالتيال!خرىأاللأنهارامنمجموعةتوجد،النهرين

تقريبا.اتجاهكل

للبحر.اللطيفالتأثيربصبب4معتدالمقاطعةومناخ

ويتراوحنسبيا.دافئوالشتاءلاردالصيففإنولهذا،

متولممطأنكما،م516و5ب!تالشهريةالحرارةمتوسط

.م04.1و.081بينيتراوحالسنويةالأمطار

أهميةالاقتصاديةالأنشطةثانيهيالزراعةالاقتصاد.

لتربيةتستخدمالزراعيةالأراضىمعظملكن،السياحةبعد

والأغخام.المالثعية

أغرنابداياتشيمهماالأسماكصيدكانوقد

فيوتوحد.ضيقةحدودفيحاليائمارسلكنه،العشرين

عامافتتاحهتمالملإلكترونياتومصنع،للسفنصناعةالمقاطعة

ومصالللسجاد.نسيجمصنعفيهايوجدكذلك.أم879

منوعددالحديديةللسككخطالمقاطعةويخترق

للإرسالومحطاتمطارفيهايوجدكما،المهمةالطرق

ال!ذاعي.

فيمحليةح!صمةذاتواسعةمنطقةاووقيديدون

أحسكاناعدديبلغ2.كمأ/651ممساحتهاوتبلغإنجلترا،

المتنزهمنكلاالغربيةديفونوتضم.نسمة004.44

فيالرئيسيةالمدنأمادارتمور.وسجندارتمور،فىالوطنى

موظفيمنكثيريعيعقحيثلرنستاون،فهيالمنطقة

ريف!لجمالون!ا.وتافيستوك،وأوكهامبتون،السجن

مربحة،،جذابةصناعةالسياحةأصبحت،الغربيةديفون

.هناكالرئيسيةالمهنةهيالزراعةتزاللاولكن

سوقولهاكبيرةمساحةذاتأوكهامبتونومديمة

بها:الصناعاتأهمومن.تسويقيةوتسهيلاتكبيرة

والبساتين.بالزراعةالخاصةالهندسيةالصناعات

فيوتوجد.المنطقةمدنأكبرم!تافيستوكمدينةوتعد

قلعةآخروهي،دروستجنونفىدروجو،قلعةالمنطقةهذه

.م0391عامفيبنائهااست!صمالوتمإنجلترافىبنيت

.ديفون:أيضاانظر

فيتسمانياغربىشمالفيرئيسيميناءدلمو!رت

المدينةيممرفأ.نسمة42و262سكانهاعددأمشراليا،

القادمةالمراكبمسارنهايةوهو،ميرسىنهرمصسبعند

الألبانمشتقاتديفونبورتفيالمعاملتنتج.ملبورنمن

المعلبة--الجاهزةوالأطعمةوالخشبوالمنسوجاتواللحوم

والدقيق.والنشا

بمنحوتاتالقديمةوالفنونللثقافةتياجارامركزاحتفظ

القدامى.الأصليينالتسمانيينلل!صانأخرىرآتارونقوش

عامفيبنيتالتيبلفميرلمميمنارةمنهبالقربيوجدر

هيلهوموهوالسياحيجذبآخربناءوهناك.أم881

كانليونز.أنيدأصسيدةاوزوجتهليونزجوريف!إقامةمقر

تسمانيا.فىالمولودالوحيدالأستراليالوزراءرئيسأجونز

الوزراء.مجلسبعضويةتتمتعامرأةأولزوجتهوكانت

عامديفونبورتمنطقةفياممتيطانأولوكان

،توركوايمنطق!تإلىمقسمةوكانت،أم982

تممعا.المنطقتاناتحدت،أم098عاموفي.وفورومبي

.ام819عاممدينةديفونبورتإعلان

اروحالبهحارةلدىيمشعبيتعبير!جولردلدب

ويعرفالبحر.أعماقفيالأرواحعلىتسيطرالتيالشريرة

خزانةالبحرأعمافتعنيالتيالشائعةبالتسمية،الغالبفي

للأشياءالأخيرالمستقرهيالخزانةوهذهجونز.ديفى

الذينوموتاهمالبحارةوغرقى،الغارقةوالسفنالفعائعة

عبارةجونزديفىخزانةصارتوهكذاالبحر.فييدفنون

.الموتتعني

م(.9182-)1778همفرىالسير،ديفي

الأمانمصباحاخترعآنبعداششهر،إنجليزيكيميائي

عامكمالهبلغالذيديفيلمصباحكان.المناجمأحمال

مناجمانفجاراتمخاطرتقليلفيكبيرأثر،أم81ء

أجرىحينما،عمرهمنالعشرينفيديفيوكاد.الفحم

بالغازمايعرفوهوالنتروز،أكسيدفيهااستخدمتجارب

أولصار،والعشرينالتا!ععةبلغولمامخدرا.،المفحك

.والبوتاسيومالصوديومعنصريفمملمنتمكنشخص
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هيدروكسيداتعلىكصبائيتياربتمريرهذافعلوقد

الباريومفصلمنأولكان،وبالمثل.المذأبةالعناصرهذه

والسترونتيوم.والمغنسيوموالكالسيوم

صارأم،208سنةوفيبإنجلترابنزانسفيديفيولد

،هناكوجودهوأثناء.بلندنالملكيبالمعهدالكيمياءأستاذ

مايكلالإنجليزىوالفيزيائيالكيميائىعلىاختيارهوقع

ديفيمنح،أم281عاموفي.لهمعاوناليكونفارادي

.أم082عامالملكيةللجمعيةرئيساوأنتخبسير،لقب

القوس،مايكل،فارادي؟الألومنيوم:أيضانظرا

لسلامة.الكلور،ا،ئيلكهرباا

أسكتلندا.ملوكمنلاثنيناسمدلميلى

أبناءأصغرأم(.531-1)840الأولديفيد

سنةأسكتلنداعلىملكاأصبح.الثالثكانمورمالكولم

مساندةأراد،الأولىالمرةفي،مرتينإنجلتراغزا.أم134

الثانيةالمرةوفيإنجلترا،بعرشمطالبتهافيماتيلداأخيهابنة

.هنريلابنهنورثمبرياعلىالإيرلمركزعلىالحصولأراد

فينورمنديينالأنجلوالباروناتمساندةعلىديفيدحصل

حكمه.فترةطوالأسكتلندا

بروسروبرتابنأم(.371-321)4الثانيديميد

سنوفي.الثانيإدواردإنجلتراملكابنةجوانا،منتزو!

عندمافرنساإلىفر.أم932!شةملكاأصبح،الرابعة

جانبإلىحارب،ذلكبعدأسكتلندا.إنجلقرااجتاحت

القبض،عليهالإنجليزألقىأم.346سنةإنجلتراضدفرنسا

أسكتلندا.إلىبعدهارجع،لمشةاابعدسراحهوأطلقوأ

رسامأم(.825-)1748لويسجاكديفيلى،

استعمل،نابليونوعهدالفرنسيةالثورةخلالرائدفرنسي

وهو.لوحاتهرلمسمفيالمحدتالكلامميكيالأسلوب

،بقوةمجسدةأشكالإبرازعلىأساسايعتمدأسلوب

يستعمل.متناسقةوتركيباتواقعيةتفصيليةورسومات

منمأخوذةموضوعاتعادةالمحدثونالكلاسيكيون

الراهنة.الأحداثحولملاحظاتهملإلداءالقديمالتاريخ

(ام)784الهوراتيقسمالمشهورةديفيدلوحةوتبرز

وموضوعا.أسلوباالمحدثالكلاسيكيالاتجاه

واقترع،الفرنسيةالثورةفيفعالةمشاركةديفيدشارك

رسمفيبدأعشر.السادسلويسالملكقتلأجلمن

المفرب،كرةقسمتكتحللمالتيبلوحتهالثورةأحداث

رسموهوأم(197)ماراموترسمأم،397منةوفى

ديفيدكان.المقتولالثوريبالزعيمويتعلقللمشاعر،مثير

البارزةالأحداثبعضمجدوقدلنابليونمتحمسامؤيدا

رسوماته.خلالمننابليونحياةفى

أبرزمنعددفيتأثيرلأعمالهكانبباريعي!.ديفيدولد

منأعضاءبينهممنعشرالتاسعالقرنخلالالرسامين

الانطاعية.الحركة

بمالأولنابليون،الفرنسيةالثورة؟الملابس:أيضاأنظر

.سقراط

أم(.349-)1858أو..تالسيرديميد،

العلميةبرحلتهاشتهر.جيولوجيوعالمومكتشفكاتب

أ!شراليا.إلىالكشفية

منإليسجزرإلىعلميةبرحلةقامام،798مشةفي

منعمل.المرجانأحجارتكوينحولنظريةاختبارأجل

السيرببعثةعلمياموظفاأم909سنةإلىأم709سنة

ص!ه!فريقاوقاد.شكلتونأرنمست

س!!+القطبقاربأنإلى

غ!بحواليالجنوبيالمغنطسي

،!31صوليمتنانتولد.كمأ56

قربديفيدادجوورث

3-منوعملبويلز،كاردف

كا!ممنةإلىام198سنة

لعلمأستاذاام249

ديفيدأ..و.تالسير.مميدنيبجامعةالجيولوجيا

)الأدبالأدب،الإنجديزي:انظر.كوبرفيلدديميد

تشارلز.ديكنز،المبكر(بمالفكتوري

ان!:كلير.سائتأتيانهئري،ديفيل

الأا!منيوم(.إنتاج)بدايةالألومميوم

م(.984-778هـ،235-)161الجنديك

بديكواششهر،عبداللهبنحبيببنرغبانبنعبدالسلام

توفي.وبهابحمصولد.العباسىالعصرشعراءمن.الجن

)جنوبمؤتةأهلمنتميمايسمىشخصسلالةمنوهو

مسلمةبنحبيبمولاهيدهعلىأسلمحاليا(.الأردن

ديوانفتقلد،حبيبجدهأما،معاويةصاحبالفهري

قصةالجنديكحياةوفيالمنصور.جعفرلأبيالعطاء

عشقهقصةوهي،المفجوعةالحزينةشماعريتهفجرتأليمة

كما-الإسلامعلىحملهاحمص،أهلمننصرانيةلجارية

،شعرهمنكثيرفىبهاوشببتزوجها،ثم-المصادرتذكر

وأوهموا،الزوجينبينأوقعواأنالوشمايةأهللبثماثم

الجنديكفقتلها،سواهرجلاتحبزوجتهأنالجنديك

يرثيهاراحبراءتهالهظهرتوحين،وغضبهشكهثورةفى

صادقغزلأرثائهفيوكانوأصدقها،المراثيبأروع

قوله:رثائهومن،الصبابة
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عليهاالحمامطلعطلعةيا

بيديهاالردىثمرلهاوجنى

ولطالماالثرىدمهامنرويت

شفتيهامنشفتيالهوىروى

وشاحهامجالفيسيفيباتقد

خديهاعلىتجريومدامعى

الحصىوطئومانعليهافوحق

نعليهامنعليهأعزشيغ

أكنلملأنيقتيهاكانما

عليهاالغبارلمقطإذاأبكي

بحسنهاالعونعلىضننتلكن

إليهاالحسودنظرمنوأنفت

رضىعليبنالحسينالإمامفيمراثالجنولديك

مطلعها:بائيةومنهاعنهماالله

الكثبولاللغضالاعينيا

الطربئكاسوىالرزايابكا

لم،رأسهمسقطحمصمدينةالجنديكلازموصد

بشعرهسكمسبولم،الخلافةحاضرةبغدادإلىيبرحها

الشعراء.عادةعلى

الطيورأنواعمننويتعدىيطدهتاسمالروميالديك

والتذرج.الطاووسهمابالدجاجالصلةذاتالأمريكية

لاعتبارهالروميالدلكبتربيةالأمري!جونالهنودقاموقد

الروميةالديوكوتمثل.م0001!شةمنذللغذاءمصدرا

فيالشكرلعيدالتقليديالعشاءمنمهماجانبااليوم

النصرانية.البلدانمنالعديدوفيالشماليةأمريكا

ح!تفيطومزلفظالروميالديكذكورعلىويطهلق

ذكريسمىواحيانا،ال!نثىعلىالدجاجةدفظيطلق

الذكريطلقهاالتىللكركرةنظراالكركارالروميالديك

صغارعلىفروجلفظويطلق.التزاوجعندالأنثىأمام

هماالروميةالديكةمننوعانوهناك.الروميالديك

ارريكوا،الشماليةأمريكاوديكالأوسيلىالديك

يعي!يوكانانديكاسمأيضاعليهيطلقالذيالأوسسيلى

وهذا.المكعسيكفييوكاتانجزيرةوشبهجواتيمالافى

أما.ذيلهعلىبالعينبمائمبيهةوبهبراقةألوانذوالنوع

الديكاسمعليهيطلقوالذيالشماليةأمريكاديك

وبعضالمتحدةالولاياتفييعيشفإنه،العاديالرومي

الديكموضوعالمقالةهذهوتتناول.المكسيكفيالمناطق

الشمالط.اللامريكيالرومي

البريالديكيكونعامبشكل.الروميالديكجسم

الديكمنوسيقاناظهراوأطولالرأسفيحجماأصغر

تم!ضهأقوىوسيقاناأجنحةالبريللديكأنكما،الأليف

!*

ئهو!ضلمفي!كالمنمبرلمإممو؟9لإلأل!س

البرونزيالديكوتشملالروميةالديوكمنالثائعةالأنواعبعض
الديك(،الوسطفي)الأحمرالبوربونديك(،الصورةأعلى)أطورا

.(الصورةأسم!)يافي

الأليفالرومىالديكل!ش،السريعوالجريالطيرانمن

الطران.لايستطجع

مترإلىالنمواكتمالسنعندالذكورطوليصل

وبعض،كجم،7وء5.4بينماالبريالذكرويزنواحد،

الذكرالديكرأسويكون،كجم23يزنالأليفةالديكة

وتتدلى،الريشمنوخاليينمانوعاأحمرلونذويوعنقه

الفكتحتمناللغدتسمىالرخوالجلدمنطويلةقطعة

منمجموعةالعنقأسفلعندتوجد.العنقوعبرالأسفلا

الصدروسطمنوتتدلى،العرفتسمىالصغيرةأصتوءاتا

لونذوريعث!البريوللديك.الصلبالريشمنقنزعة

علىفيتوقفالأليفالديكريشلونأما،غامقبرونزي

الديك.نوع

أصغروهيباهتةألوانفذاتالروميالديكإناثأما

4،وه3بينماالبريةالدجاجةوتزنالذكور.منحجما

5.7نحوتزنالأليفةالدجاجاتبعضأنحينفيكجم

كجم.

تتجفالديوك.البريةالروميةالديوكتعيشكيف

البندقثماروتأكل،الغاباتفيصغيرةأسرابفيالبرية
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والفواكهوالتوت،والحشرات،والحبوب،الحجمالصغيرة

الأشجار.إلىتأويليلا،الظلامحلولوعند.الصغيرة

الأوراقمنالأرضعلىصغيرةأعشاشببناءالديوكوتقوم

حجمضعفمنهالوأحدةحجميعادلبيضاوتضع،الجافة

الأصفرإلىالبيضلونويميل،العاديةالدجاجةبيضة

البني.باللونالمنقطالشاحب

روميديكمليون023نحوثمة.التجاريالإنتاج

العددهذاثلثمنوأكثر.العالمكلفيسنوياتربيتهاتتم

السوفييتيالاتحادوكان.المتحدةالولاياتفيتربيتهتتم

كانإذالروميةالديوكإنتاجفيالثانيالمركزيحتل)سابقا(

المركزفىإيطالياوتأتىسنويا.رومىديكمليون48ينتج

مشويا.روصيديكمليون23تربىإذالثالث

الديوكمنعدداالأكثرالنوعالبرونزيالديكيمثل

91منأكثرالنموالمكتملالذكروزنيبلغحيثبمالأليفة

علىيزيدمامنهاالصغيرةالدجاجةوزنيصلوربماكجم،

مستمدأطرأفهعندالريمقأبيضذيلالنوعولهذا.كجم9

مبرقشالسوادباهتريشهولون،البريةأسلافهمن

.المؤخرةعندوبرونزيالأماممنوالأخضربالأحمر

والبريطانىالأبيضالبلتسفيلالأخرىالأنواعوتشمل

والنورفولكوالناراجانستالأحمروالبوربونالأبيض

النمساويأوالأبيضوالهولنديوالأسليتالأسود

نفسله-الأبيضالبلتسفيلباستثناء-وجميعهاالأبيض

حينفيكجما،41النموالمكتملالذكرويزنتقريئا،الحجم

نوعمنالذكرويزن.كجم7إلىالصغيرةالأنثىوزنيصل

الذكر.وزنلصفحوالىأنثاهتزنبينماكجم،أالبلتسفيل

التيالرعايةمننفسهللقدرالروميةالديوكتحتاج

فيه،لتعيم!أكبرحيزإلىتحتاجولكنها،الدجاجلهايحتاج

السن،صغيرةتكونعندمابخاصةونعومةأكثرهيو

صغاروتحتاجوالمطر.بالبردللتأثرعرضةأكثرأنهاكما

صغارإليهتحتاجمماأكثرالغذاءمنقدرإلىالروميالديك

الديك)ذكرالطوميصلإذأسرعتنمولأنهاالدجاج

مدةخلال-كجم11حوالي-السوقوزنإلى(الرومي

يتمحينفيالفقسبعدأسبوعا2و.91بينتتراوح

أسبوعا61-41بين!راوحعمرفيالدجاجإناثتسويق

تقر!ا.كجم،ءوه5.4مابينوزنهايبلغحيث

منأكبركميةالروميةالديوكتعطيلحجمها،ونظرا

فيخاصبشكلمفضلةالحجمكبيرةوالديوك.اللحوم

الواحدةللوجبةبالنسبةاللازممنأكبرأنهارغمالمطاعم

الديكلحومصناعةأصبحتفقدلهذا،ونتيجة،للأسرة

للشواءصالحةلحمتنئقطعالبلدانبعضفيالرومى

نأكما.للمستهلكينتباعالعظاممنخاليةوشرائح

تجعلهابحيثالروميةالديوكلحومتعالجالأغذيةشركات

السجق.منوقطعباردةقطعشكلعلى

الزراعة.بمالدواجن:أيضاانظر

أمريكاطيورمنادشكلجميلطائرالصخورديك

الحجمكبيروعرف،اللونبرتقالىغزيرريشله،الجنوبية

الوديانفييعيع!.اللونأسودأوذيلهجناحه.منقارهيغطي

منالانديزمنطقةفيالجبالجداولمنبالقربالصخرية

شمالوفيجولناس،جبالوفيبوليفيا،إلىكولومبيا

منطقةفيالذكوريجتمع،التزاوجموسعمفي.البرازيل

.الإناثأنتباهلجذبوتقفزترقصحيثالغابةمنمفتوحة

فيمعايلصقهاالتيالنباتأنسجةمنعشهالطائرويبنى

اللزجةالأشجاربعصارةمستعيناالصخور،شقوق

نيتعيشالصخورديوك

الأنمى.الجنوبيةأمريكا

ألوانذاتاليسار،إلى

إلىالذكرأما،معتمة

لرتقاشريشفدو،اليمين
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المناطوتفيويعيش،بالفواكهالطائرويتغدى.والعيدان

.الغاباتمنالكثيفة

الطائر.:أيضاانظر

فيلسوف.(م0561-أء69)ريئيه،رتديكا

أغلسفةابالييلقبماكثيرافرنسيوعالمورياضي

وكان.التحليليةالهندسةديكارتاخترعوقد.الحديثة

المادةحيثمنالماديأعوناوصففيلسوفأول

عامةقوانينصياغةمحاولةفيرائداكانكما.والحركة

الطبيعية.التغيراتجميعتحكمالحركةفيبسيطة

فىرسالة:وهىرئيسيةمؤلفاتثلاثةديكارتكتب

الحقيقةعنوالبحثللمرءالسليمالعقليالتمرفمنهج

شائعباسماالكتابهذاولمجعرفأم(637)عامالعلومفى

تأفلاتفهما:الاخرادال!صالاناما.المنهجفيرسالةوهو

عط!اههاوأعلهأم(641أ)عاالأولىالفلسفةفي

وأصبحتأم(.446)عامالفلسفةومبادئ،لديكارت

بالديكارتية.تعرففلسفته

وتعلماشاتيليرو.قربلاهاسهفىديكارتولد.حياته

للدين،جيوشفىوخدم.اليسوعيةالكلياتإحدىفي

والتىورثهاالتيالأموالمكنتهوقدكثيرا.سافركما

للدراسة.وقتهمعظمتكريسمنبالرعايةتولوهممنجاءته

حياةديكارتعاشأم،964و1628بينالفترةوفي

الفلسفية.مؤلفاتهمعظموأنتجهولندا،فيهادئةعلمية

كريستيناالملكةمندعوةقبل،أم946عامأواخروفي

أصيبحيثالسويدلزيارة

.هناكوتوفيعضالبمرض

يدعى.فلسفته

ادعىلأنهبالتويديكارت

عنصرينمنسألفالعالمأن

المادةهما:اثنينأسامميين

الكونهيفالمادة.والروح

أجسامناتعتبرالذيالمادي

ديكارترينيهفهياروخأما."ف-"ا

الذيالإنسانيالعقل

ان-المبدأحيثمن-يستطيعولكنهالجسممعيتفاعل

بدونه.يوجد

خلالمنالمادةفهمبالإمكانأنديكارتواعتقد

إلىإضافة،الهندسعةمناممتعارهامعينةبسيطةمبادئ

العالمفإن،ديكارتيراهلماووفقا.الحركةفيقوانينه

من،الرياضياتحقائقوحتىقوانينهذلكفىبما،بأسره

ويعتقد.قدرتهعلىشيءكليتوقفالذياللهمخلوقات

والعقلاللهإنحيثمنالعقليشبهاللهأنديكارت

أنهغير.جسميأوماديوجودلهماليسول!سيف!صان

محدود،غيرإنهحيثمنالحقلعنيختلفاللهاناعتقد

آخر.خالقعلىوجودهفيوا!يعتمد

ديكارتتناولالأولىالفلسفةفىتاملاتكتابهوفى

نألإثباتاستخدامهايمكنالتيالأممبابأقوىأ!درالممةلا

للشك.قابلشيءكل

وأالشكيةالمسماةالمناظراتأوالحجحهذهواشتملت

ولذلك،يحلمكانربماإنهالقائلةالفكرةعلىالشكوكية

وأمناظرةوفيحقيقيا.يكونلنلهتراءىشىءأيفإن

تحتالكانتروحاثمةأنديكارتارتأى،اخرىحجة

علىديكارتردثم.زائفهوبمايؤمنفتجعلهعقلهعلى

يحلم،كانلوحتىإنهالقائلةبالملاحظةفبدأالحججهذه

الأقلعلىباستطاعتهفإنباستمرار،مخدوعاكاناو

كائنابوصفهموجودفإنهولذلكأفكارا.لديهأنمنأضأكدا

جلياواضحاإدراكاكانهذاإن:يقولوكتصا.مف!ص

فيه.الشكعلىيحملهأندتيءايوسعفيوليس.أصلعقل

التيالشهيرةالعبارةديكارتابتدعآخر،مؤلفوفي

موجود.أناإذنافكر،أنا:معناها

جلاءبكليستطعإنهقائلا:ديكارتجادلث!ا

لاحدودلدرجةوخيرقديرإلهوجوديدركانووضوح

أكثرفيينخدعبأنلديكارتالإلههذايسمحولنلها.

ديكارتسعى،للهتصورهخلالومنوضوحا.إدراكاته

افترضخصائصولهموجود،الماديالعالمأنإثباتإلى

الفيزياء.عننظرياتهفيموجودةانهاأسفيلسوفاهذا

الهندسة،بمالأدب،الفرنسي،العقلعصر:أيضاانظر

علم.،النفس

وأأحرفأو،مطبوعةأشكالنقلعمديةالديكال

مختلفإلىالغرضبهذاخاصورقمنرلممومات

الديكالباسمالمنقولالشكلويعرف.الأخرىالأجسام

مثلأسط!حفىالديكالعملويمكن.الديكالمنقولأو

عدةوللديكال.والمعادنأسبلالمستيكوا،والخشب،الزجاج

الصناعاتفأرباب.وتجاريةمنزليةا!متخدامات

وغيروالأثاثالأطباقتزيينفيالعمليةهذهيستخدمون

يستخدمونالناسأنكما،المصنعةالمنتجاتمنذلك

والأمتعةوالنوافذ،الأطفاللعبتزيينفيالديكال

.الأخرىالشخصية

وأالزيتألوانمنرقيقةطبقةمنالديكاليتكون

يوضع،وهو،لاصقةبمادةمدهوناجوانبهأحدويكوناللك

وتنزع.وتقويتهلدعمهالورقمنظهارةعلى،العادةفى

علىمباشرةوتضغط،الظهارةمنالديكالأنواعبعض

منأخرىأنواعهنالك.إليهالرسمنقلالمرادالسطح



573لزرتشا،يكنزد

علىضظمنتمكنلاصقةخارجيةطبقةالديكالأنواعودبعصوالمعادد.والبلاستيكوالخمتبالزجاجمثلأسطحفيعملهيمكنالديكال

(.اليمين)إلىالمعنىالسطحعلىوضغطهاظهارتهام!نزعهاتمأولا،بالماءغمرهام!لابداخرىأنواعاألىكمااليسار(.)إلىمباشرةالسطح

منتنزعثم،اللاصقةالمادةلتليينبالماءتغمرالديكال

تجف،العادةوفى.المعنيالسطحعلىوتضغطالظهارة

الديكال.بعدهايلتصقواحدةدقيقةخلالاللاصقةالمادة

التالممعالقرنأوائلفيماعرفأولالديكالعرفوقد

أطباقتزيينفىالأمربادئيستخدموكان.الميلاديعشر

الرسميكلفمماأقليكلفلأنهوذلكالعشاء،وجبة

.اليدوي

نيةا!سمما)المزعةلأدبا،لىالإيطا:نظرا.صونبفى

فى.جيوفاتشيو،بوكا،(لنهضةاوعصر

ئىروا.(م0781-2181)لزرتشا،يكنزد

جميعفيشعبيةالكتابأكثرمنواحدايعدشهيرإنجليزي

ديفيدالميلاد،عيدترنيمة:مؤلفاتهأشهرمنالعصور.

بيكويك،أوراق،تويستأوليفر،عظيمةامالكوبرفيلد،

مدينتين.قصة

كما،الحياةفىيجريلماالملاحظةدقيقديكنزكان

أبدى.الشبابوخاصةالبشريوا!ئللجنسفهمذاكان

كلمنوسخرانتقدكماوالضعفاء،الفقراءعلىعطفا

فناناكان،ذلكوبجانب.القلبكليظجشعأناني

مدهم!.بشكلمبدعاهزليا

الثانيةفيوعمل،بورتسماوثفيديكنزتشارلزولد

علىالبطاقاتللصقلندنفيمصنعفىعمرهمنعشرة

الأحذية.ورنيشعلب

أحياناويتركهاأحياناالمدرسةفيينتظمديكنزأخذ

تركهاحيث،عمرهمنعشرةالخامسةبلغأنإلى،أخرى

مثل:الأوائلبالكتابفتأثر،المطالعةعلىوانكبنهائيا.

وأصبح.فيلدنجوهنريسموليتوتوبياسشكسبيروليم

القرنمنالعشرينياتأوأخرفيصحفيامراسلاديكنز

.الميلاديعشرالتاسع

كتابهنشرعندمالهأدبيةشهرةأولديكنزحاز

ام(.837و)1836شهريةأجزاءفيبيكويكأوراق

فيمثلهايحدثقلماشهرةحازالكتابهذاأنوالواقع

.تارلإل!دب

نجاحانالتاأسبوعيتينمجلتينوتحريربانشاءديكنزقام

بريطانيا.إلىإضافةأمريكافيشهرتهذاعتوقد.باهرا

ورزقهوجارثكاثرينمنتزو!،أم836عامفي

.أم858عامانفصلاالزوجينأنإلا،أطفالبعشرةمنها

.عصرهفيشهيرإنجليزيكاتبديكنزتشارلز

ى؟!

"
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موهبتهوتعود،فذةوجسديةعقليةيتمئبطاقةديكنزكان

عامشي.للمسرححبهحقيقةأإمثيرةمشاهدابتكارفي

بالس!ضةتوفيت!االتدهورفيصحتهلدأتأم،ء86

الدماغية.

تويست،أوليفر:أشهرها،رواية02دي!ضزكتب

التيالميلادعيدترنيمة،مدينتينقصةكوبرفيلدبمديفيد

تعدالتيهاوسبليك،العالمفيالرواياتأشهرمنتعد

رمزيةروايةوهيديكمز،كتبهماأفضلكشيرةأوجهمن

5شاسسد.ماديمجتمعشيالمؤلمةالحياةظروفعنتتحدث

اتحه،بيكويكأوراقكتابنجاحوبعدالأولىالمرحلةوفي

جدية.الأ!ضرالموضوعاتإلىديكنز

أغرنامنالأربعينياتاخلال-الثانيةالمرحلةوفي

المجتمععندي!ضزنظرةازدادت،الميلاديعشرالتاسع

حيت،وكآبةحزنا،!افةأ3أحااعنوربمابل،الفكتوري

الجانبعلىوشخصياتهارواياتهحبكةفييؤكدأخذ

الرمزيالمغزىإلىتحولثما.الإنسانيةللتجربةالشرير

فيعنهاوالتعبير،ملاحظاتهتو!ميعفيبهليستعين

وفي،الاجتماعيةوالقضاياالمحليةأحسياسيةاالموضوعات

فإن،أ!المثا!بيلوعلى.والأخلاتبالقيمتتعلقأكبرأمور

يجسد،هاوسبليكروايةفي،الصحيغيرلندنضباب

المجتمع.مرض

المتمخصياتأحدالحاضرالوقتفيديكنزيعد

دائماي!شأ-امركزهأءش،الإنجليزيالأدبفيالرئيسية

فيماتدهورتسمعتهإنحيتالتقدير.منالمستوىبهذا

جزئيبشكليعودوهذا.أم049وأم088عاميبين

فيشائعاأصبحالذيالنفسيالجانبعلىللتركيز

بشكلديكنزالنقادصنفلقددي!ضز.موتبعدالروايات

علىذلكوفوق،مسليةرواياتمؤأصم!أنهعلىرئيسي

أنهمإلا.بغيضةوصائشخصيات،هزليفنمبتكرأنه

الروائيةحبكتهفيمبدعاكانبأنهاعترفواذلكرغم

والدقيقةالرقيبةالعينكانأنهكما،المسرحيةومشاهدته

نظرتهعدوا،ذلكومع.لندنفىالحياةمجرياتعلى

إلىيفتقرأنهاعتقدواكما،واقعيةوغيرصعاذجةنظرةللأمور

أ!اسعة،االملهاةعلىكثيرايعتمدكانوأنه،الفنيالذوق

الزائفة.النفسيةوالظواهر،والعاطفيةالدراميةوالتأثيرات

التيالكتبمنالعديدظهر،أم049عاممنذأنهإلا

العمقمن!بيرةدرجةعلىكاتببأنهديخزتصف

فلسفيةنظرةذيحساسكمراقبالثناءنالكماوالتعقيد.

المؤسساتضمنأجشريةاالصراعاتتحليلفيثابتة

أولئكمصاففىديكنزوضعولذلك.الاجتماعية

وفيودوركافكاوفرانزملفيلهرمانمثل:المؤلفين

.دومعتويفس!ي

جنباديكنزشخصياتالمعاصرونالنقادوضعوقد

وحيويتهاتنوعهافىشكسبيرمصمخصياتجنبإلى

وقوتها.

شاعرةام(.886-0183)إميليديكنسوبئ،

موهبةالأكثرالشاعرينويتمانأصتوواإميليتعد.أمري!صة

ويتمانكالشاعرتأثرتوقد.الأمري!ياالأدبفي

لعكس.إمرسونوالدورالفالأمريحيالمؤلفبكتابات

بالاغترابالأمريكيينالمثقفينشعورقصائدهامنالعديد

ام(.586-1861)الأهليةالحر!لعد

بولايةأمهرستفيديكنسونإميليولدت.حيحاتها

.م0831عامماساشومحيتص!،

تتزوجلم.معروفغيرعنهاوال!ضير،منعزأ!ة!!انت

سوىأحداترىكانتمانادراالثلات!ت،للوكهاوبعدأبدا.

عائلتها.منالمقرب!ت

ويعتقدقراءها.إليهاالمجمتععنديكسمونانعزالشمد

عنتكتبوهي،وتدونتفكرأناختارتأنهاالباحثون

يذالأدبيالوسطعنوليسبها،الخاصمجتمعها

هذاكانلها.المعاصرالزمنفيالمحدودةأنحكريةاالافاق

أنفعسهنيكرسنأنالكاتباتمنيتوقعالأدبيالوسط

فإن،ذلكإلىإضافة.العاطفيوالكلامالمنزليةللأمور

عددسوىأمامهايكنلمأمريكافيالمحترفةأ!زباءاالمرأة

لذا،.الميلاديالتاصئكلشرأ!رنافيالفرصمنقليل

ينتميالمربالذيمنزلهافيتبقىأندي!ضسوناختارت

شمديديكنلماختيارهاأنومع.المتوسطةفوقأطبقةاإلى

علىإليهاينظرونكانوامديشهافيالناسفإن،الغرابة

عدممناسعتاءوا،النهايةوفيالأطوارعريبةأنها

حضورها.

ماكانتشماكلةعلىتكتبدومادي!صسونح!انت

يتعبالشخصذلكيكنلم.المفترضبالشحصتدعوه

للوجود.الرائعةالحقائقتفحصمنأويمل

والديها،منزلمنالثانىالطابقفياحتجابهاوأثناء

فيعمليبشكلالطبيعةمظاهربتحليلتقومكانت

تدعىصغيرةكتبفيتجمعهابدأتالتىقصائدها

الكراريس.

بعمقالحياةتتأملديكنسونابتدأت،الثلاثينسنوفي

وعندما.الحياةفيالعاديةالآمالعنتبحثأنمنبدلأ

وأفضلها.قصائدهاأكثرانتجت،الأهليةالحرباشتدت

أكثربطريقةلكنأم،087عامفيالكتابةأصشاعرةاتابعت

بطئا.

يتفققصيدة0017علىيزيدماديكنسونكتب!

عشراأنغيرمنها.أينشرتشألمأنهاعلىالدارلممون
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منها.موافقةدونحياتهاأثناءنشرتقصائدهاأفضلمن

بوصفهاالحيةبالتجربةاهتمامقصائدهاأفضملوفي

عنمعبرابوصفهالموتإلىتنظرأنهاكما.منفلتةلحظات

الخلود.

تزيينفىالورقيةالقصاصاتامعتخدأمفنالدلكوباج

واللوحات،والمصابيح،كالصناديقوملحقاتهالأثاث

منظرهفي،النهائيالشكلويظهر.الطعاموآنية،المنقوشسة

تؤخذأنويمكنبالمينا.مطليوكأنهلامعاصقيلا،وملمسه

وبطاقاتالمفكراتمثلأشياءمنالورقيةالقصاصات

الضوئية،والصور،والمجلاتالصحفورسومات،التهاني

منمشتقةالأصلفرنسيةديكوباجوكلمة.التغليفوورق

يقص.ومعناهاديكوبيهكلمة

يصنفرأولا:،مراحلأرلغفىالديكوباجويعمل

بطلاءيدهنخشبياالسطحكانوإذا،تزيينهالمرادالسطح

نأقبلالقصاصةعلىواقغطاءيلصقثانيا:.يصبغأو

عدةتزيينهالمرادالسطحيدهنثالثا:.السطحعلىتلصق

الملصقة.القصاصةحافةتختنيأنإلىلماعبطلاءمرات

بالثحمع.وتلمع،الأخيرةالطلاءطبقةتصقلوأخيرا

الورنيش.،المينا:أيضانظرا

تلصق.الورقيةبالقصاصاتوملحقاتهالأثاتتزييرفنالديكوباج

وتصقل.بالشمعتطلىوأحيرا.لماعبطلاءمراتعدةوقدهنالقصاصة

لا!)االمسرحنظر:ا.مصمم،لمسرحايكورد

.(والمصممين

نحات.(م2841-؟9931)لوكا،روبيايلاد

منتماثيلروبياديلاصنع.النهضةعصرأوائلفيإيطالى

فىمنحوتاتهبسببشهرتهذروةبلغلكنه.والرخامالبرونز

الصلبالخزفمننوعوهوالنضيج،الطينأوالتراكوتا

بطبقاتالنضيجالطينمنمنحوتاتهروبياديلاوطلى.المتين

الأبيضاللونمنالعادةفيمكونةالألوانزأهيةزجاجية

أقلالمنحوتاتمنالنوعهذاوكانزرقاء.أرضيةعلى

منديمومةأكثركانكما،الرخاممنصنعهفيتكلفة

.الدهان

منوهو-روبياديلاإنجازاتمنعرفماوأول

م(.3841-1341)الإنشادبهوأوالكانتوريا-أشهرها

نحتفيأطفالآتمثللوحاتعشرمنالكانتورياوتتألف

مناطروللوحاته.موسيقيةالاتعلىويعزفونيغنونبارز

هذاويصورالدقيقالمحدثالكلاسيكيالمعماريالطراز

سفرأناشيدأحد051للمزمورالتوراتيالنصالفنيالعمل

أحدفوقأصلاالكانتورياوضعتوقد.التوراةفىالمزامير

متحففيالانوتوجدفلورنساكاتدرائيةمداخل

فرعيعنوانتحتالكانتوريامنجزءويظهر.الكاتدرائية

الموسيقىتاريخفيبارزة)معالمالكلاسيكيةالموسيقىهو

(.الكلاسيكية

ديلالوكاأخابنوكانفلورنسا.فيروبياديلاولد

ورثهوقد.عمهتلامذةأحدروبيا،ديلاأندرياواسمهروبيا

فيعملهأندرياوواصلفلورنسا.فيالعائلةمشغلفي

كانأنهمعبالزجاجالمطليالنضيجالطينمنتماثيلصنع

علىالامثلةأحدويظهر.وطاقتهلوكاأصالةإلىيفتقر

تدريبجرىوقدتراكوتا.فيروبياديلاأندرياأعمال

منوأصبحواروبياديلامشغلفيأندرياأبناءمنخمسة

.بالكفاءةلهمالمشهودالنحاتين

وموسيقيومغنملحن(.-أم149)بوب،ديلان

فيتأثيراالشعبيةالأغانيمؤلفيأكثرمنكانأمريكي

المبكرةأغانيهوعبرت.العشرينالقرنمناسشينياتبداية

فيعيباالكثيروناعتبرهماعلىالاحتجاجعنكثيرا

الريحفيبلوين:الأغانىهذهبينمنوكان.المجتمع

مثل:أغنيةوكانتأم(،)639تشانجينأم(بم)629

أفضلمنأم!65عامفيصدرتالتي،المتدحرخالحجر

أغانيه.

وكانمينيسوتا،بولايةدولوثمنطقةفيديلانولد

عامفيوانتقل.بزيمرمانألانروبيرت:الكاملالحممه

الذيجوثريووديبالمغنيللالتقاءنيويوركإلى1691

للغاية.بهمعجباديلانكان

عازفاالفنيعملهمنمبكرةمرحلةفيديلانعمل

منتصففىديلانوشكلوالهارمونيكا.السمعيللجيتار

استخد!طمولمميقيةفرقةالعشرينالقرنمنالستينيات

الاتجاهاتمنمراتعدةديلانوغير،الكهربائيالجيتار
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وبدايةأسشينياتانهايةفيانتقلثم.لفرقتهالمومعيقية

ثتبر.الريفموسيقىإلىالعشرينأغرنامنالسبعينيات

ذاتموسيقيةقطعاأ!شريناالترنمنالسبعينياتنهايةفي

نصراني.طابع

علىتؤثرالعشرينأغرناثمانينياتحتىأعمالهوظلت

بينجمعتأعمالأيكتبديلانوظل،الأغانيمؤلفي

أ!دينية.اغيروالمضامينالروحيةالمضامين

الولاياتفىمساحةأ!لاياتاأصغرمنولايةدفيور

نسمة..696668سكانهاعدديبلغ.الأمريكيةالمتحدة

مساحتهاوتببنمنها.العتمرقيأصثممالياالركنفيتقع

تسمىواحدة!جيردمدينةلهاتوجد.2ك!ا592.5

لصناعةمهمصساعى!زمروهي،ويلمنجتون

ديلاويروتعرفأ!لايةاعاصمةهيدوفر.الكيميائيات

ود!يةأولكانتلأنهاوذلك،الأولىالولايةبامعمأحيانا

عامديسمبرأصسابمنافيالمتحدةالولاياتدستورتقر

.أم787

منطهقةأولاهمابديلاوير،رئيسيتانمنطقتانوهناك

أجهيدمؤنت.اأمنصقةوالأخرى،الأطلسىاالساحليالسهل

منحفضةمنطقةوهو-الأطلسيأصساحلياالسهلويغطي

كلها،ديلاوير-حيدةزراعيةأراضرتتخللهامسطحة

يمتدمستنقرأ!لايةارصى.أطولايةالشمالىالوفماعدا

!امفطقة!البيدمونتأما.الجنوبيطرفهاطولعلى

تغطيوأطيانومزارع،خصبةوأوديةملساء،جبال

الشمالي.طرفها

بخليجديلاويرمنالشماليالجزءديلاويرنهريربط

ساحلطولعلىويوجد.الأطلسيوالمحيطديلاوير

عطلاتهم.لقضاءالناسيرتادهرمليلفماطئالأطلسي

بما-الشركاتبالولايةوالضرائبالعملقوانينوتشجع

ولهذا-ديلاويرخارجنشاطهاتمارسالتيالشركاتفيها

الكثيرتشمل-شركة017ر...منأكثرفإن،الصبب

الآنمسجلة-الأمريكيةالشركاتكبرياتمن

بديلاوير.

الصناعاتمجالفىبديلاويرالناسمنكثيرويعمل

وتنمية،والتأم!ت،الماليةالمواردوخصوصا،الخدمية

مجالفيوكذلك،والجملةالتجزئةوتجارة،الممتلكات

فيوتوجد.والفرديةالاجتماعيةالمجتفوالخدمةخدمة

الكيميائية،الشركاتبعضرئاساتمقارويلمنجتون

المنتجةالسلإلصناعيةقائمةرأسال!!ميائيةالموادوتتصدر

معالجةصناعةتقوم،سسكسلإقليمدوفروفيبديلاوير.

فيملفوردبمصانعالسياراتوتصنع.الغذائيةالمنتجات

الأخرىالصناعيةالمنتجاتوتشم!!.بورتنيوونيوآرك

المطاطيةوالمنتجات،المصنعةوالمعادن،والورقالمصوعاتا

تتراوح)التىسسكص!إقليمفراريجأنكما.والبا،ستيكية

الزراعيةالمنتجاتمنأسبوعا(21-5بينأعمارها

القيمة.

دخولقبلديلاويرفييعيشونالجوئكويانهنودحانو

المكتشفزار،أم06!عاموفى.المنطقةإلىالأوروبيين

يعملكانحينماالمنطقةهذههدسونهنريالإنجليزي

الكابتنأطلقام،061عاموفي.الهولنديينلمصلحة

خلئديلاويرعلىديلاويراسمالفرجينيأرجالصمويل

الحربأثناءوفيفرحينيا.حاكمديلاوير،أطوردباتيمئا

إلىديلاويرقاتلتأم(،865-1861)االأمري!جةالأهليةا

عامالحاليدستورهاالولايةوأجازتالأتحاد.اجاف

.أم988

بإنجدترايوركشايربشمالتوجدجميدةوديانمنطقةديلز

فيها،تصبالتيالأنهاربأسماءالوديانهذهأهمتسمىو

أما.ورفديل،سويلديل،ريبلديل،يلنيدردوتضما

مساحةوتبلغ.وينسليقريةإلىنسبةسمىفقدوينسليدي!

تبلغوطنيامتنزهاتضموهى2كم000/5نحوديلزمنطقة

والبحيراتالجبالبالمنطقةوتوجد2.ا!صم005مساحته

مكسوةمتدرجةوتلالغابةعنفضلاأ!شلالاتاوالأنهار

.عشاببالأ

فيإنجلترافيشلالأعلىوينسليديلواديويممي

.م03ارتفاعهويبلغهاردرو!صاور

أواخرفييصنعكان،الخزفيةال!وانيمننوعالديلفت

أواسطفىصناعتهوراجت،الميلاديعشرالسادسالقرن

.الميلاديعشرالثامنأسقرنا

ث-سح!إلىنسبةال!سمبهذاوعرف

لأ،خلأبكحيهي!*تسمىهوأصديةمديخة

**نج*مراكزأحدوهيديلفت

*!-!كييحح!غ!أيضاويسمى.إنتاحه

ذلكوفي.المصقولالخزف

!2ث!؟نجءالخزافونصنع،نفسهأ!قتا

"إصص-!م!ي!!3معشابهةخزفيةآنيةإنجلترا!ي

لا"،:لا*صلإعي!!!ديلفتاسمعليهاأطلقوا

*+!*صأيطلىالخزفوكانأيضا.

أكسيدمنملساءبطبقة

سطحلهليكونأ!مفيحا

أ!مفرةاإلىضاربأبيض

+ص!!سبأشكاليزينوكانالباهتة

ديلفتمزهريةبأكسيداتتطلىزخرفية
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تعرضحينمامتعددةألوانلهاتكونالتيالأخرىالمعادن

للنار.

اقىفيةالأوافيأنواعمنآضينفوجمتالديلفتويشبه

المايوليكا،الاخرويسمىفايانس،باسمأولهمايعرف

أسلوبفيإلاالثلاثةالأنواعبينيذكرفارقهناكوليس

زخرفتها.

صناعةكانت،الميلاديعشرالسالغالقرنأوائلوفي

الثامنالقرنوبحلول.الصينيللخزفتقليداالديفلت

فيالأوروبىالأمملوبالخزافونتبنى،الميلاديعشر

-المصقولالهولنديالخزفيعكس.والزخارفالتصميم

الطبيعيةوالمناظرالتاريخيةالأحداث-الأحيانمنكثيرفي

الإنجليزيالخزفأنحينفي،اليوميةالحياةمنمشاهدأو

ولاتزال.الملوكوصورالبسيطةبالشعاراتيزدانالمصقول

إلىقائمة-الأماكنبعضفي-المصقولالخزفصناعة

هذا.يومنا

-3501هـ،905-544)شيرويه،يلميلدا

خسركان،بنفناخسروبندارشهربنشيرويهأم(.511

الديلمي،شعجاعأبو،المؤرخالحافظ،العالمالمحدث

ولدهعنهحدث.فيهورحلالحديثطلب.الهمذاني

السلفي،وأبوطاهر،المدينيموسىأبووالحافظشهردار،

أبرعوكيره،الحفظمتوسطهو:عنهالذهبيقال.وطائفة

فردولر،همذانتاريخالمصنفاتمنله.وأتقنمنه

وسماهشمهردارابنهاختصرهالذيالخطاببمأثورالأخبار

وسماهحجرابنالختصرواختصر،الفردوسمسند

ذدكغيرودهالفردوسمسنداختصارفيالقوستسديد

الكتب.من

لديدمى.امهيار:نظرا.مهيار،يلميلدا

فيوأسدوب،الحكمأشكالمنشكلالديمقراطية

الاصطلاحويشير.ممياسيةوفلسفةمثلأووهدف،الحياة

الديمقراطي.الحكممننوعايتخذالذيالبلدإلىأيضا

الرئيعك!وصفوقدالشعبحكمديمقراطيةكلمةوتعني

حكمبأنهالحكمذلكمثللنكولنأبراهامالأمريكي

وللشعب.بالشعبالشعب

الحكمفي،الديمقراطيةالدولةفيالمواطنونيشارك

لديمقراطيةاظلوفي.مباشرةغيرأومباشرةبطريقة

يجتمع-الصرفةالديمقراطيةأيضا--وتسمىالمباشرة

ماوهذا.مجتمعهمقوانينليسنواواحدمكانفيالناس

القديمة.اليونانفي)أثينا(المدينة-الدولةفىيجريكان

نيابيةديمقرأطيةالغالبفىفهىالحد!ةالديمقراطيةأما

وأوالأقاليموالولاياتكالمدن،الكبيرةالمجتمعاتلأن

مجموعةفييجتمعواأنفيهاالناسلكللايمكنالأقطار،

منمعيناعددايختارونفإنهم،ذلكمنبدلأ.واحدة

القوانينبشأنالقراراتاتخاذفيعنهملينوبوابينهما

تسمىأنالنوابلمجموعةويجوز.الأخرىوالأمور

مؤتمرا.أوبرلمانا،أو،تشريعيةهيئةأو،مجلسا

الأنظمةفيالانتخاباتنتائجمعظمتستند

يأ(،الأغلبية)قاعدةالاغلبيةحكمعلىالديمقراطية

يؤخذوقدبها.أدليالتيالأصواتنصفمنأكثر

مرشحين،ثلاثةالانتخاباتفيشنافسحينمابالأكثرية

أصواتعلىالأكثريةصاحبالمرشحيحصلإذأكثر.أو

بالضرورةوليس،الاخرينالمرشحينمنأيمنأكثر

الهيئاتانتخابيتمالبلاد،بعضوفى.الأصواتأغلبية

النسبيالتمثيليعوالنسبى.التمثيلبطريقةالتشريعية

التشريعيةالهيئةمقاعدمنمئويةنسبةالسياسيالحزب

فيبهاأدلىالتيالأصواتجملةمننصيبهمعتتناسب

.ال!نتخابات

التاريخمرعلىالفردوحريةالمساواةبمبادئالإقرارظل

ظلفي،لذلكوتبعا،الديمقراطيةالحياةطريقةسماتأهم

يجدواأن-وبالتساوي-للمواطنينينبغي،الديمقراطية

نأوينبغي.وحقوقهم،وممتلكاتهم،لأشخاصهمالحماية

وحقوقا،وأعمالهمحياتهه!،لممارسةمتساويةفرصايمنحوأ

نأيجب،ذلكعنفضلا.السياسيةالمشاركةفىمتساوية

التدخلفيإسرافإلىتعرضهمعدمإلىالناسيطمئن

نأيجبكمامبرر.بلاالحكوميةوالسيطرة،الحكومي

ويسلكوأليعتتثدوا-القانونحدودفي-أحرارايكونوا

تامة.بحريةأنفسهمعنويعبروا

معينةحرياتلضمانالديمقراطيةالمجتمعاتوتسعى

نأوالأفضل.الرأيوحرية،الصحافةحريةمنهالمواطنيها،

بلاوالتجمع،الجمعياتإنشاءحريةللمواطنينتكفل

قانوني،سبببدون،السجنأو،الاعتقالمنخوف

شاؤوا.وكيفماأينماوالعيمشالعملوحرية

تومسيعفيالديمقراطيةالدولفيالناسبعضرغب

الظروفتكونأنعلىتعملحتىالمجتمعفيالحكومةدور

نأرأواآخرينأنغير.الناسلكلتساوياأكثرالمادية

المعيشة،تيسير:مثلمجالاتفيالحكومةدورتوسيع

،الناسحريةمنينالأنشأنهمنوالإسكان،أضعليموا

الحكومية.النظممنلمزيدويخضعهم

،الاشتراكيونالحكوميالتدخلزيادةمؤيديمن

فيالزيادةمنتقدوويعرف.الديمقراطيونوالاشتراكيون

هاتينبينالخلافأدىولقد.بالمحافظينالحكوميالتدخل

والجدلالمناظرةموضوعاتأبرزمنوأحدإثارةإلىالفرقتين

الحديثة.الديمقراطيةالمجتمعاتفي
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فيالديمقراطيةالمبادئتطبيقالسهلمنيكونلاقد

بدممتورتحكماكتيالبلادبعضففي.العاديةالحياة

الد!عتوريتضمن،الأمريكيةالمتحدةكالولايات،مكتوب

والاعتقادأ!محافةوااشأيحريةتكفلنصوصا

هيئةوجدت،الحرياتهذهعلىوأصلمحافظة.والاجتماع

أ!رراأحدللحقلاحتىالأفرادمصالحبينتوازنقضائية

أس!!ذباالرأيحريةتبيحلافمثلأ،.بالمجتمعأو،بالاخرين

الضار.

ماهيتلها،،أطديمقراطيةعاما!هـضئاالمقالةهذهتقدم

إمنولمزيد.التاريخمرعلىتطورتوكيف،تعم!!وكيف

انظر:،الاخرىالحكماوأش!صال،الديمقراطيةعنالمعلومات

الحكومة.

طيةالديمقرامظاهر

نأغيرآخر،إلىبلدمنالديمقراطيةخصاثصتختلف

الدولكلفيحدما،إلىمتشابهةألساسية،مظاهرهناك

الديمقراطية.

اختيارشرصةأخاسرتعص!إإوهي.الحرةالانتخابات

اههمة.المسائلفينطره!اوجهاتعنوالتعبير،قادتهم

نأصأطتأ!صدشتراتعلىعادةالانتحاباتوتجري

وأقوميةكانتسواءالبلاد،شسؤونتديرالتيالحكومات

خروجاحتمالألىذلكفعلا.الناساختيارتمثل،محلية

نأإلىالاطمئنانعلىيبعثبالاقتراعالسلطكةمنالحكومة

العامالرأييولونمناصبفيانتخبواأنمحبقأسذيناأولئك

اهتمامهم.

لمخصبالترشيحأو،الاقتراعلحقالقانونيةالشروطتتعلق

الإقامةومكانأمحمربا،الديمقراطياتأعلبوشيعامانتخالي

ينتخبواأنللناسالديمقراطيةالممارمعةوتتيح.والجنسية

الأصواتشرزويتطلب.أورشوةضغطدونالسريبالاقتراع

.الانتخابانو:النتالقتزييوروعدح!،النزاهة

أرريمقراطية،اظ!!في.الأقليةوحقوقالاغلبيةحكم

القرار،علىالاغلبيةتوافقأن-الأحيانأغلبفي-يجب

الذيالمبدأهذايستخدمأنويحوزنافذا.يصبحأنقب!!

إقرارأومسؤوليتانتخابفيالأغلبيةحكمعليهيطلهت

.الأصواتبأغلبيةالديمقراطياتبعض!وتأخذ.عامة!مياسة

الأغلبيةعلىتزيدأصواتاالديمقراطياتأكثروتشترط

دمشورية.أو،أساسيةتغييراتلإجراءالبسيطة

ك!!كانإذا،أنهاعتبارإلىالأغلبيةقاعدةتستند

رأيمنأفض!!ممي!صنالأعلبيةرأيفإن،سعوا!ميةالمواطنين

للسلطةأ!حا!حاالطوعيةالموافقةتجعلوالديمقراطية.الأقلية

الديمقراطيةأنعلى.الحكموفعالية،والشرعيةالسيا!مية

تعديدونوبالحيلولة،الفرديةالحريةبحمايةأيضامعنية

أ!دساتيراتنصلذلك.الأفراداحرياتعلىالح!صمة

الناسيحرمأنلايجوزمعينةحقوتكفالةعلىالديمقراطية

الحرياتالحقوقهذهتشملجدا.كبيرةبأغلبيةحتىمنها،

وحريةالصعحافة،وحريةالتعبير،كحريةالأ!حا!عية،

بحقالاعترافأيضا،،الأغلبيةعلىوينبعي.الاجتماع

المشروعة.بالوسائلأغلبيةأضصيرالسعيشيالأقلية

الح!صمنظاممنمهمجزءوهي.السياسيةالأحزاب

يعطيالانتخاباتفيالأحزابل!تأضناشصرفا.أسديمقراطيا

لينللاختيارللمقترعينالفرصةلإتاحةمغزاهاالانتخابات

ومختلفالمصال!مختلفيمتلونالذينالمرشح!!

الشو.وجهات

الحزبننظامذاتالديمقراطيةالبلدانمنكثيرفي

ثلاثة-الحزبيةالتعدديةنظامذاتأو،المتحدةكالولايات

يكمسبالديالحزبالح!صمةيشك!!-أكثرأوأحزاب

تسفرلاوقدمنفردا.الانتخاباتفيالمطلقةالأغلبية

عنالحزبيةالتعدديةذاتالديمقراطيةالدولفيالانتخابات

حزبانيأتلفأنيجوز،الحالةهذهفيمنفرد.لحز!أغلبية

يقومائتلا!ية.حكومةأضشكيلأغلبيةشتت!صن،أ!ثأو

ظلوفيالحكومةفطتشاركلااشتيالأحزاباأو،الحز!

المعار!ة-أي-وهي.انحلصةالملعارضةبدورأسديمقراطيةا

يتولىالذيالحزبوإجراءات،سياساتنقدفيحرة

-كالدكتاتورياتالديمقراطيةعيرالدولوفي.السلطة

خيانة.الحاكمالحزبنقديعدقد-الا!شبداديةالححومات

ولا،الحاكمالحزبغيرحزبأييسفبقياملاوغالبا

المرشحين.بينللناسحيار

ترتيباتعلىالديمقراطيةالنظمتنطوي.السلطةتقييد

منفرعأوشخص،أيتماديمنالحدشألهامن،محتلفة

كأستراليا،البلادبعضففي.أضسلطافيالحكومةفروع

حكوماتغيرها،وكثير،المتحدةأ!لاياتواأعند،وا

السلطةتتقاسعمأقاليمأو،ولاياتحكوماتر،اتحادية

الأنظمةفي،المنتخبةالمحليةالحكوماتأنكمابينها.

.محددةمحليةخدماتعنالمسؤوليةتتولى،الديمقراطية

المسؤولونيخضع،الديمقراطيةالدولكلفي

وتساعد.الشعبلدىمسؤولونوهم.للقانودالحكوميون

.العامالرأياتجاهاتتحسعك!علىالمسؤول!!الإعلاموسائل

علىأسديمقراطيةاالح!ضمةتقوم.الدستوريالحكم

تبين.مكتوبدستورالحالاتأغلبفيوهو،القانون

لهايجوزماوتحدد،الحكومةوواجباتسلطاتالدساتير

تمفيذها.يتموكيف،القوانينتسنكيفوتوضح.عمله

بحقوقمفصعلةقائمةعلىالدساتيرلعضوتحتوي

الحكومةوتمنع،الأسا!ميةلحرياتهمتوصيفاتشمل،المواطنين

.الحقوقبيمانانظر:عليها.التعديمن
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تسمىمكتوبة،مفردةوثيقةلهاليستمثلافبريطانيا

عنفضلا،معينةوأعرافاتقاليدلديهاأنبيدالدستور.

عمومابهاالأخذجرىالقوانينمنوكثير،محددةمواثيق

ان!:".للنظامالأسامسية"الأحكامتشكلأنهاعلى

الدستور.

هيئةوجودالديمقراطىللحكمالجوهريةالخصائصمن

حرمةصيانةالقضائيالنظاموواجب.مستقلةقضائية

.القوانيتتلكبمقتضىالأفراد،وحقوق،القوانين

فيالخاصةوالمنظماتالأفراديقوم.الخاصةالمنظمات

الاجتماعية،الأعمالمنبكثيرالديمقراطيةظل

أصحف،فاأغلبها.علىالحكومةلمميطرةدونوالاقتصادية

العماليةوالنقاباتأصحابها.ويديرهايملكهاوالمجلات

وتعمل.الدولةتسيرهاولا،لمصلحتهمالعماليسيرها

الحكومية.المدارسمعجنبإلىجنباالخاصةالمدارس

حولالعامالرأيعلىللتأثيرجماعاتتكوينويجوز

فىالتجاريةالأعمالوأكثر.عامةوممياساتمسائل

أصحابها،ويديرها،خاصةممتلكاتالديمقراطيةألمجتمعات

بعضإدارةبنفسهاتتولىأنللحكومةيجوزأنهمنبالرغم

المهمة.والخدماتوالمرافقالصناعات

ولماذاالديعقراطيةئعملكيف

تحقيقأمامالعقباتأشدأنالناسلبعضخطرربما

رأىوربما.معيا!ميةطبيعةذاتللفردوالمساواةالحرلمة

الزمن-بمرور-أنهغيرتحكما.أقلهالحكمأفضملأنآخرون

أمرالحكوميالتنظيممنقدرتوافرأنالناسكثيرمنأيقن

ولترسئمبدأ،قيمةأكثرالشخصيةالحريةلجعلضروري

للناص!البلادفيالحياةظروفتحسينعنفضملا،المساواة

جميعا.

مشاركةلتوسيعالديمقراطيةتدعو.المواطنينمشارك!

الديمقراطياتبعضوفى.السياسيالعملمجالفيالناس

،الانتخاباتكلفيبأصواتهمأخينالباالمواطنينإدلاءيعد

المواطنينعلىكمايجب.واجباوالقومية،والإقليمية،المحلية

يسهمواوأن،الانتخاباتفيأنفسهميرشمحواأنالمؤهلين

ضمانةأفضلالمستنيرالنشطفالمواطن.بلادهمتطويرفي

الحكومة.فيعجزأوفسادأيدونتحول

التعليم،بأهميةالديمقراطيةتؤمن.والديمقراطيةالتعليم

الديمقراطية.للمثلوفقا-السياسةفيالواسعةوالمشاركة

فالحكومة.الحكمصلاخ،بالضرورة،تكفليلاوهي

ذوووالمواطنون.الصالحةالمشاركةعلىتعتمدالصالحة

القادرونهمحسنا،تعليماوالمتعلمون،الحسنالإدراك

أرريمقراطيةاتحتاج،لذلكأكثر.بإيجابيةالمشاركةعلى

لتمؤونهم.تدبيريستطيعونمتعلمينلمواطنين

أغلبيةنشأت.الوطنيوالوفاقالاقتصاديةالتنمية

نسبةفيهاترتفع،متقدمةمجتمعاتفيالديمقراطيات

نأالعلماءبعضويعتقدالثراء.فيالفوارقوتقل،التعليم

متوسطةطبقةتضمالتيالبلادفيتصلحالديمقراطية

.كبيرة

إبانالديمقراطيةالحكوماتمنكثيرانهارتلقد

هذهلإخفاقاتالأساسيةالمشكلةكانت.اقتصاديةأزمات

منالكافىالقدرتحقيقعنعجزهاهيالديمقراطيات

ماوكثيرا.قادتهمبينأوالناسبينكانلمسواء،الوفاق

والأحزابالطبقاتبينالانشقاقاتواحتدمت،تفاقمت

حرا.انتخاباالمنتخبةالحكومةعملعطلمما،والقادة

حينماالاستقرار،لعدمعرضةالديمقراطيةفالحكومات

تشلوأحيانا،.بينهمفيماالشكوكوتساورهمالناسيتفرق

سيروالدياناتوالأعراقالاجناسبينالانقسامات

الديمقراطية.

طيةلديمقراالطور

فىونمتالديمقراطيةبدأت.الديمقراطيةأعحول

وجاءتالميلاد.قبلالسادسالقرنمنذ،القديمةاليونان

الشعببمعنىديموسالإغريقيةالكلمةمنديمقراطيةكلمة

اليونانيونالسيالمعيونالمفكرونشغففقد.السلطةأو

الحكم.أنواعأسوأالاستبدأدوعدوا،القانونح!صمبفكرة

حكومات،اليونانيةالمدن-الدولوبعضأثينا،فىفنشأت

ديمقراطية.

لملكنهم،الديمقراطيةالقدماءلروماعرفولقد

المفكرونتحدث.أثيناأهلمارسهاكمايمارسوها

موافقةإلىالسياسيةالسلطةاستنادعنالرومانالسياسيون

الدولةعلىيجبطبيعيةحقوقاللناسإنوقالوا.الشعب

احترامها.

للكنيسةالولاءبينالتنازعأدى،الوسطىالقرونوفي

الحكمأسسوضعإلى-أوروبابلادفي-للدولةوالولاء

الطيعيةوالفوارق،الاقطاعيللنظامونتيجة.الدستوري

لحمايةإقطاعيةمحاكمنشأت،الفترةتلكفيسادتالتي

إلىالمحاكمتلكتطورتثم.الإقطاعيينكبارمصاج

مضيمعتدرجتثممعها.للتشاورالملوكيعقدهامجالس

انظر:.حديثةوبرلمانات،تمثيليةمجالسصارتحتىالزمن

.لإقطاعا

القرونخلالأوروبا،فيوالإصلاحالنهضةعصروفي

الروحتفشتعشر،والسادسعشروالخامسعشرالرالغ

علىفأثرت.الجديدةالفرديةوالاستقلالية،العقلانية

الحرية،منبمزيديطالبونالناسوأخذ،السياسيالتفكير

.الحياةمجالاتكلفيوالديمقراطية
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شفى.الكنيسةإلىالفرديةالاستقلاليةف!صةوانتقلت

حركةلوترمارتنقاد،الميلاديعشرالسادسالقرنأوائل

ال!!اثوأجكية،الرومانيةأص!ضيسةاعلىخرجتإصلاحية

نأغير.الناساللهب!تأ!اسطةابأنهاادعاءهاورفضت

رأعنها،والممشقينتوأج!صيةال!ظالكنيسةمنكلا

المطلهت.الحكمعلىالاعتراضحقأيدالبروتستانت

الملكالهتر،م5121عامفيبريطانيا.فيالديمقراطية

أسعطم-االعهد-كرتاالماجناوثيقةإصدارعلىجون

واستخدمت.أطحريةرمزاالتاريخيةالوثيقةهذهفأصبحت

العدالةمبادئترسخ،أخرىمطالبلتحقيقبعدفيما

الحكم.نظامفيوالمشاركة

اكتسب،أم688عام،الإنجليزيةالثورةأعقا!وفي

اخبرلمانأصدر،ام968عاموفيجا.الع!السلطةالبرلمان

وحرياتهالشعبحقوتعلىنصتالتيالحقوقوثيقة

الأمعا!مية.

أصديمقراطيةااططالبازدادت،الصناعيةللثورةونتيجة

شىممثلونالجديدةأصناعيةاللمدنوأصبحبريطانيا.في

حة!الرجالكلأعطىم،1891عاموفي.البرلمان

فيإلاالنساءالحقهذايشملولم،الانتخاباتفيالاقتراع

.أم289عام

مفكرينكتاباتأسهصتفرنسا.فىالديمقراطية

فيروسوحاكوجانوفولتير،مونتسكيو،أمثال!مياسيين

نإمونتس!صوقالأم،978عامففي.الفرنسيةالثورةقيام

التنفيذيةالحكمسلطاتب!تالفصلتتطلبالسياسيةالحرية

علىالحكومةتعديشولتيروعارضر.والقضائيةوالتشريعية

العقدصتابهفيروسووذكر.وحرياتهالفردحقوق

"الخضوعالناسعلىأنأم()762عامالاجتماعي

حدثاالفرنسيةالثورةكانتلقدفقط".الشرعيةللسلطات

والعدالة،،بالحريةونادت،تارلإلديمقراطيةفيبارزا

ديمقراطية.إلىفرنساتحوللمولكنها

أخذت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالديمقراطية

معجاءتالتيالتقاليدمنجذورهاالأمريكيةالديمقراطية

قامت،أم775عاموفى.الأوائلالإنجليزالمستعمرين

وألا،الذاتيبالحكماالمستعمرونفطالب،الأمريكيةالثورة

فيممثلونلهميكونأنبدون،ضمرائبعليهمتفرض

القاريالمؤتمرأصدرهالذيالاستقلالإعلانويعد.الحكم

جعلتالديمقراطيةفىتاريخيةوثيقةأم،776عامفي

الحكومة.تحتذيهنموذجاالإنسانيةالحقوق

عشرالتاسعأغرناخلال.الديمقراطيةانتسثار

النموذجينغرارعلىباطراد،الديمقراطيةنمت،الميلادي

الانتخابيةالمؤسساتوانتشرت.والبريطانيالأمريكي

والتشريعية.

بالغة!ياسيةتغييراتإلىالصناعيةالثورةأدت

عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفخلالالأهمية،ا

سياسيةبحقوقالعاملةالطبقاتطالبتفقد.الميلادي

حقالجديدةالقوانينومنحتمنها.!ضيراونالتكبيرة

التعبيرحرياتوتوسعت.المواطنينم!لمزيدالاقتراع

.والعقيدةوالاجتماعأ!همحافةاو

منالملادلعضوتحولت.م!صانك!!الديمقراطية.!أ دبلع.3

هذهبعضوجدلقدالاستبداد.إلىالديمقراطيةأسدساتيرا

الديمقراطية.لكفالةكافياي!شلموحدهالدستورأنالبلاد

استبداديةأنظمةالثوريينمنمجموعةأقامترو!ميا،ففي

الديمقراطيبالحكمألمانياوأخذت.أم719عامفيشيوعية

السلطةإنىهتلرأدولفصعودلكن،أم119عامفي

.أم339عامفيفاشيةاستبداديةإلىأحالها

اليومالحكوماتأغلبيةتزعمالحاضر.فيالديمقراطية

الحرياتبعضتنقصهمنهاكتيراأنغير.ديمقراطيةأنها

التعبيرحرية:مثل،للديمقراطيةعادةأللازمةاالأساسيةا

وأالعامةالأماكنفيالاجتماعحريةرأ!محافةاوحرية

التنافسية.الانتخابات

الحكمفىعريقتاريخلهاكثيرةدولهناك

ويحاولالمتحدةوالولاياتبريطانيا:مثل،الديمقراطي

وإفريقيا،آسيافى-الاستقلالحديثة-الدولمنعدد

الحكمفيالخبرةقلةأنغير،ديمقراطيةمؤسساتإنشاء

صعبالديمقراطيالحكمتجعلأخرىومشاكل،الذاتي

التطبيق.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الديمقراطيةالوثائقأعظم

إعلالىالإلساد،حقوقالا!شقلاأ!اإعلاد

العالميدالإعلان،الإسحانحقوقالحهتاضماسا

الماجماكرتاالحقوتبيالى

حصة!،حتسبيرج

مميةلسياا!حراالأا

لشعبياءممتفتالاا

نتحا!للاا

لتصويتا

لحريةا

طيةامشقرالأرا

كيةلاشتراا

لحمهوريةا

السيامميةالدعاية

الديمقراطيةوسائل

التعبيرحرية

ال!كمحا!ةحرية

المدليةالحقوت

الدستور

الأغلميةقاعدة

علةذاتأخرىمقالات

العامالرأي

اسسلط!ا

الشيوعية

الفاشية

الإحضارقالون

المحاكمة

المحلمون

المواطمة

ال!قتراعورقة

ليةلليرا

لمحاف!هة

لملكية

الاتحاديملن!اا

الديمقراطى.الحزبانظر:.الديمقراطيون
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ا!لأحزابأكبرثالثالأ!حرارالددمقراطيون

علىسياساتهفيالحزبويؤكدبريطانيا.فيالسياسية

نأيعتقدونالذينالناسيجتذبفهوالفرد،حقوق

يرفضلكنه،ضروريةبريطانياحياةفيالتغيرات

طبقيةمجموعةأيةمعارتباطللحزبيكنلم.الاشتراكية

مثلإنتقولالتيالفكرةيعارضفهو.خاصاهتمامذات

ويؤمن.الحكومةترأقبأنيجبالمجموعاتهذه

من)التحويلالسلطةردبمبدأالأحرارالديمقراطيون

يؤمنونفهمألمحلي(.المستوىإليالوطنىالمستوى

بالتدخلالقرأراتفيهاتتخذالتيالجماعةبسياسات

بهم.تتعلقالذينلأولئكالنشط

عامحتىالأحراربحزبمعروفاالحزبكان

فيالعامةالانتخاباتفيالأحراركافحوقد.أم889

الديمقراطىالحزبمعبالتحالفام879و،أم839

فىصوتمليون3.7علىالحلفوحصل.الاشترأكي

العاموفي.البرلمانفيمقعدا22بوفاز.ام87!عام

علىالاشمتراكيونوالديمقراطيونالأحراراتفق،نفسه

حزبيهما.لدمجشروط

البحاروراءماسياسةتتلخصالبحار.ماوراءسياسة

هي:رئيسيةأهدافثلاثةفيوالأحرارللديمقرأطين

تعطيهاالتيالمساعدةزيادة2-المتحدةالأمتقويةا-

البلدانبينالتعاونزيادة3-،الفقيرةللبلدانالغنيةالبلدان

عضويةبحماسالأحرارالديمقراطيونويؤيد.الديمقراطية

ويؤمنون(المشتركة)السوقالأوروبيةالجماعةفيبريطانيا

السياصعاتفيإيجابيبدورتقومأنيجببريطانيابأن

المشتركة.والخارجيةوالاقتصاديةوالبيئيةالزراعية

الديمقرأطيونيؤمن.السلاحونزعالدفاعسياسة

نزعومتابعة،الجماعيالأمنعلىالمحافظةبأنالأحرار

الحزبويهدف.مجتمعتينألمجهماإين!أنيجبالسلاح

قبولوإلىالنوويةالأسلحةعلىبريطانيااعتمادتقليصإلى

الأحرارالديمقراطيونويؤيد.التقليديةالقواتفيالتقليصات

)الناتو(.الأطلسيشمالمعاهدةمنظمةفيبريطانياعضوية

إلىالأحرارالديمقراطيونيهدف.الاقتصاديةالسياسة

العمل،فيالمشاركةينميمركزيلااقتصمادإيجاد

فييساعدالتىالثروةفيالشعبمشاركةعلىويساعد

الفعاليةأنالأحرارالديمقراطيونويؤمنإيجادها.

ملكيةمنأه!يةأكثرموضوعاتللمستهلكينوالاستجابة

المتينوالتنطمالمنافعسةالحزبويشجع.التجاريةالأعمال

مشاركةإلىالأحرارالديمقراطيونويدعو،للاحتكارات

يؤيدونوهم.والملكيةوالأرباحالقراراتفىالمستخدمين

الاتحادبحقوقويؤمنونالعمالاتحاداتفيأكبرديمقراطية

ومسؤولياته.الإيجابية

فيالأحرارالديمقراطيونأرسى.الداخليةالسياسة

أما.الرفاهدولةأسسالعشرينالقرنمنالمبكرةالسنوات

مع،الشاملةالوطنيةالصحيةالخدمةالحزبفيؤيدالان

الضريبةنظمتوحيدإلىيهدفونوهمالاستثمار.زيادة

التربيةفيأماللفرد.الأدنىالحدتوفرلضمانوالفوائد

وجعلالاستثمار،زيادةإلىالأحرأرالديمقراطيونفيدعو

أوسع.بصورةمتوافرةالتربويةالفرص

المحافظةالأحرارالديمقراطيونيؤيد.البيئيةالسياسة

النووية.غيرالطاقةمواردتنميةيدعمونوهم.الطاقةعلي

فيالأحرارالديمقراطيونالأعضاءيشكل.التنظيم

الهيئاتفيفالتجمعات.البرلمانيةالجماعةالبرلمانمجلس

المنطقة.اتحاداتفيتتجمعالتأسيسية

الذيالسنويالمؤتمرفهيللحزبالعلياالهيئةأما

ومن،للحزبالتألمسيسيةالهيئاتمنمندوبينمنيتألف

زعيموينتخب.سياسيةولجنةوطنيةتنفيذيةوهيئةمجلص

الأعضاء.جميعباقترأعالحزب

الثا!نالقرنفيالويجيينمنالأحرارانحدر.تاريخيةنبذة

القرنمنالأولىالسنواتفي.الوجعحزبانظر:عشر.

ابىلمائالإصلاحإلىالويجيينبعضدعاعشر،التالممع

.الحرةالتجارةوإقامةوالمدنيةالدينيةالامتيازاتوإلغاء

هؤلاءتحالفلوصفالأحرارحزبمصطلحوأستعمل

.الإصلاححزبوهو،الراديكاليينمعالويجيين

من:كلعشرالتاسمعالقرنخلالالحزبزعامةتولى

كوبدنوريتشارد،راسلواللوردجون،غريالإيرل

الحزبانقسم.جلادستونإوارتووليم،برايتوجون

المثيرالأيرلنديالوطنقانونلائحةحولأم886سنةفي

إلىالأحراربعضانضم.جلادستونقدمهالذيللجدل

عامإلاالسلطةالأحراريستعدولم،المحافظينحزب

إليهمالأحرارالزعماءضم،الفترةهذهوفي.أم609

الحصبلوخ!.لويدجورجوديفيد،أسكيثهربرت

وشكل،أسكيثعنجورجلويدانشق،الأولىالعالمية

وتمزق.أم229عامحتىاستمر،المحافظينمعتحالفا

الرئيسيالمعارضالعمالحزبوأصبحالاحرارحزب

للمحافظين.

الديمقراطيالحزبمعانتخابياحلفاالأحرارشكل

ومرشحونبرامجللحلفوكان.أم819فيالاشتراكي

وكذلكام.879و8391عاميالعامةألانتخاباتفي

بعد.الأوروبيةالانتخاباتوفيالمحليةالحكومةفي

شروطعلىاتفادتىإلىالمحادثاتأدت،ام879أنتخابات

وانتخبأم889فيالاندماجوجرى.الحزبينلدمج

بعدالحالياسمهالحزبوأخذزعيما.أشداونبادي

عامين.
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الموسوعةفيملةذاتمقالات

لمحام!!،ديررائيلى،دي،أشداود

دافيد،حورحيدلوارتإروليمحلادستور

تمتار،المتحدةاك!لكةالعمالحر!

المحافط!!حر!

مهند!.(م0061-4831)جوتليبديملر،

داخليبمحركلعملسيارةأولصنعألماليميكانيكي

إعدادشيمايبانجفيلهلمحانبإلىعمل.الاحتراق

دراجةصئاولفينجحاقدر.سنواتلعدةالمحركات

أرلصنعشينجحاذلك،بعدا.أ885!شةبمحركتعمل

كةثراسست.أم886!شةإطاراتأرلغذات!ميارة

تموقد.أم098مرسيدسنوعمنالسياراتلإنتاخديملر

بنز-مرسيدسمعيارةاسمليظهروبنزديملرشركتيإدماخ

.م6291!شةمنابتداء

،مايباخ؟التصنيع؟كارلبنز،؟السيارة:أيضاانظر

فيلهلم.

أتينيمياسي.(..مث232-38)4دلموستيليس

سلسلةوهيبفيليبياف،ويعرص.اليونانءخصباأأشهريعد

مقدونياملكالثانيشيليبفيهاهاج!االتيالخطبمن

اليوناني.الاستقلاا!بتهديدإياهمتهما

والدهتوفي.تريأثينيأبمنديمومسثينيسينحدر

نهبواأوصياءثلاثةتربيتهعلىفقامقاصرافتىزالماوهو

القانوندرسديمو!شينيسأنغير.ميراثهمنالأكبرالقسم

عليهالأوصياءأحضرعندماهذاتدريبهوساعدهوالخطابة

التيالدعوىونجحتالرشعد.سنبيبئأنبعدالمحكمةأمام

السياسة.حلبةادحلتهلدرجةضدهماأقامها

أجصتىجمةمصاع!علىديموسثينيستغلبوقد

يعانىأضصر!،اأحرق،الصوتأجشكانإذخطيبا،

تعلمفإنه،أسطوريةروايةفيجاءلماوطبقا.النفسقصر

علىصوتهيعلولحيثأصياحاخلالمنالكلامإتقان

بالحصى.مملوءوفمهالبحرأمواجهدير

فيليبمطمعأدركواالذينأوائلمنديموسثينيسكان

عرالأثيني!تفحث.اليونانبلادعلىالالحشيلاءفيالثاني

والخدمةوأسطولهمجيشهمأضقويةالمطلوبةالضرائبدفع

الجنودعلىالاعتمادمربدلاالمسلحةالقواتفيبأنفسهم

الأثيمي!تاتحريضفىجزئيانجاحاإلايحققولم.المستأجرين

.اليونانفيالمتزايدةفيليبقوةمقاومةعلى

وذلكاليولانللادأواسطفيدلفيعلىفيليبومعيو

إلىانذاكمقسمةاليونانوحسانت..مق346سنةبحلول

بها.المحيطةوالمنطقةمدينةمن!نهاكلتتألفىدويلات

صفوفهاتوحيدعلىالدويلاتتلكديموسثينيسوحث

الدولتين-إقناعمنالنهايةفيوتمكن.أغيليبأصلتصدي

بينهما.تحالف!بعقدوطيبةأثينافي،المدينتين

قربكيرونيامعركةفيوطيبةأثيناجيوشفيليبوهزم

معهصلحاأثيناوعقدت..مق338سنةأجةالحاليفاديا

ودأفعالمقدونىللحكمامعارضتهواص!!ديمومشينيممرأحش

.التاجحولعنوانهاا!خطبتهفيسيامشهعن

علىاليونانيينديمومشينيعي!حرض،.مق323لمشةفي

وانتحرفشلالهجو!أنإلامقدونيا،علىآخرلخجوماأغياا

الالحر.فيالوقوعأجتجنبأحسماابتساولدبموستيميس

الهيروغديفية.انظر:.الكتابة،الديموطية

فيلسوف.(م.ت؟073-م.ق؟064)طىقريمود

غيرعددمنمكونأصعالماأنيبرهنأنحاوليوناني

وهذه.لهلاحدودفراغفييتحرك،الذراتمنمحدود

القابلةوغير،المرئيةغيرالمادةمنجسيماتأسذراتا

عنوتختلف.للإتلافالقابلةأوالموئدةوغير،ألانتسام

هذافيشيءوكل.والوضعأصشكلارالحجمافيلعضها

هذهمنغيرهاعنمختلفةمجموعةمنم!صنأ-أمحاا

.الذراتلهدهعرضيتركيبمنعالمناجاءوقد،أسذراتا

وجدتفقد،الذراتمنمحدودغيرعددوحودوبسبب

أيضا.احرىأسمعوا

أنواعهلجميعالإحساسأنديموقرلطصاعتقدكما

الحس.بأعضاءتصعطدمذراتعننابخاللمساتم!نوع

أيضا،وقال.بالحقيقةصحيحةمعرفةلاتقدمالحواس!لكن

والروال!،الأأ!انمنعالمعنتكشفالحواسإن

.والفراغالذراتإلاالواقعفيلايوجدبينما،والمذاقات

معرفة-الحقيقيةالمعرفةفإنديموقريطص،يقولهلماطبقار

.الحواسمنل!العق!طمنتأجمط-والفراعالذرات

فيوكتب.اليونانبشماليأبديرافيديموقرلطسىولد

ولكن.واللغةوالأدبوالرياضياتأغيزياءواالأحلاقعلما

فينظريتهعنمعرفتناأما.مؤأغاتهمنقلةسوىتبقلم

.الاخرونالقدامىالمؤلفونذكرهممافتأتي،الذريالمذهب

.سقراطقبلمافلسفة؟الذريالمذهبأيضا:انظر

حاكمالثانيديونيسوسببلاطعضواكانديموقليس

كان..مق434إلى367سنةمنبصقلية!حيراقوسة

الىوماجمإ:الخطيب،شيشرونقال.أجامغامتملقاديموقليس

.ديونيسوسوحظلسعادةوصفهفيعالىديموقليعه!"إد

كبير،حفلإلىديونيسوسدعاهدرسا،ديموقليصلتل!ن

بشعرةمعلقامعيفاديموقليسوجد،مقعدهأخذوبعدما
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الخطرعنيعبرذلكوظل،رأسهفوقمتدلوهوواحدة

بها.يهتمالتيالماديةوالسعادةالثروةيوأكبالذيالمستمر

بالخطر.للتهديديضربمثلاديموقليسسيفأصبحوقد

فيالنبلاءالشبابمناثنانوبيثياسديمون

لبعضهما.وولائهمابصداقتهمااشتهرا،الإغريقيةالأساطير

بيثياسعلى!ميراقوسةمدينةحاكمديونيسوسحكم

منيتمكنحتىمميراقوسةبمغادرةلهسمحوقد،بالإعدام

عدمحالةفيمكانهالموتديمونقبلبعدما،أمورهتنظيم

ىرح!أنهإلا،العودةفيبيثياستأخرورغم.عودته

أعجب.الموتمنديمونوأنقذ،المناسبالوقت

عنعفاوبذلكأظهراها،التيالصداقةبقوةديونيسوس

صديقيه.يكوناأنمنهماوطلببيثياس،

والغلالوالخصوبةوالزراعةالتربةإلاهةكانتدلملتر

إلاهةالرومانلقدماءوكان.اليونانيةالأساطيرتزعمكما

صعيريس.اسمعليهااطلقوا،مشابهة

عنبحثهاتتناولالتيتلكديميترعنالأساطيروأشهر

بروسيربينا.اسمالرومانعليهايطلقالتيبرسيفونىابنتها

إلىوأخذها،الفتاةاختطفقدالموتىإلههاريعروكان

السفلي.العالمفيكلكته

ديميتر،منالفلاحةتعلمواالناسأناليونانيوناعتقد

كيسا-أليونانيينالآبطالأحد-تربتوليموسأعطتفقد

عربةفي،العالمأنحاءجميعإلىوأرلمملتهالبذورمن

الفلاحة.طرقالناسليعلم،سحرية

أثينا،قرب،إليوسسفيديميترعيادةمراكزاهمكان

لها-تكريما-سريةطقوساهناكيمارسوناليونانيونوكان

علىالطقوسبىهذهوقامت.الإيلوسيسيةالأسرارتدعى

الطقوسهذهاليونانيونبنىكماأبنتها.عنديميتربحث

في،والعقاب،الثوابوعلى،الروحبخلودألاعتقادعلى

.الموتمابعدحياة

سيريز.:أيضاانظر

جمهوريةرئي!.(-م4291)سليمان،ديميريل

منالغربيالوسطفيياسبرطةإسلام!صيفيولد.تركيا

عامالفنيةإسطبولجامعةفيسليمانتخرجتركيا.

بحوثفييعملوكان.المائيةللقوىمهندساأم949

-9491عامبينالفترةفيالكهرباءوأعمالللري

عملوقد.المتحدةبالولاياتالإصلاحديوانفيأم9ء.

عينكماتركيا،فىالكهربائيالمسحإدارةفيمهندسا

العملهذاأفادهوقد.أم459عامالخزأناتلإدارةرئيعئا

البنيةفيضخمةاستثماراتبرامجتنفيذفيكثيرا

حينبعد،فيماالأساسية

وجعلهللوزراءرئيساأصبح

.الخزاناتملكلقب،ينال

أكتوبرمنالفترةوفي

يوليوحتىأم549

ثانيةمرةذهبأم،559

فيالمتحدةالولايراتإلى

بعثاتمندراسيةبعثة

ديميريلسليمان،العلميللتبادلآيزنهاور

لعدةباحثايرحلوأخذ

إدارةذلكفىبماحكوميةوإدارات،خاصةلفمركات،

الولاياتفىالجيولوجيالمسحوإدارة،الريفكهرسة

إيه..في.وتي،ال!صلاحديوانو،المتحدة

الهندسةلأشغالمديراعينتركيا،إلىعودتهعند

-5591عاميبينتركيافىشغلهاوظيفةوهي،المائية

6291عاميبينلمقاولاتمستشاراوعمل"أم069

شعبةفيومحاضرامهندساعملكماأم،649و

مأ659عاموفي.الفنيةالأوسطالشرقلجامعةالهندسة

حتىالحزبرئاسةفىوظل،العدالةلحزبرئيساانتخب

فىعضؤاالفترةهذهطوالوكان.ام089صنمامفيحل

لإسبرطة.صدوباالبرلمان

فيالوزرأءلرئيسنائباكانكما،ائتلافيةحكومةألف

لوزراءرئيساأصبعثم.ام659أكتوبر-فبرايربنالفترة

قيلىثم.أم719مطرسحتىام659أكتوبرمر!تركيا

،أم789-7791عاميبينتركياوزراءرئيسأعمال

الحزبرئيصوكانثلاثيا.حكومياائتلافايرأسوكان

أصبحثم،ام917-7891سنتيبنالمعارضالرئيسي

.أم89و.9791سنتيبينأخرىمرةللوزراءرئيسا

وتعطلت،السمكريالانقلابفيهاقامالتيالفترةوكانت

فيالعصيبةالفتراتمن،القياديةالسيامميةالأ-حزابفيها

السياسي.د؟يريلتاريخ

رفع،عاماستفتاءإجراءوبعد،ام879عاموفي

ديميريلسليمانانتخب.السياسيالنشاطعدقالح!

ودخلحديثا،شكلالذيالقويمالطريق!زبرئيسا

و!ن،م8791عامأجريتالتيالانتخاباتبىمدالبرلمان

إسبرطة.يمثل

للمرةتولىأم،199أكتوبر02انتخاباتبعد

بينائتلافمنشكلتالتيالحكومةمسؤوليةالسابعة

الاجتماعيالديمقراطيالشعبوحزبالقويمال!ريقحزب

.ام199عوفمبر02في

رئيساديميريلسليمانأنتختب،أم399مايووفي

تركيا.4لجمهورلي
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د!اصراكأ!(.أجصىا)الصورةالورةالمديمة!يالشريفالنبوياللسجد

ينالذ

ملاصهأيدينادانهمنوالتدبير،والحكمالمدكدغةالدين

!افأه.ووجازاه،وحاممبه،وقهره،ودبرهوساممهوحكمه

الحسابيومأي.4:اصماتحةا!الدينيوممالك):ذلكمن

يأ(نفسهدانمن)الكيس:الحديثوفيوالجزاء.

فالدين،لهوخضعأطاعهأيدودانوضبطها.ح!!مها

دينااتخذهأيبالشىءودان.أ!اعةواالخضوعهوهنا

.والعقيدةالمذهبهوهنافالدينومذهبا،

وضع:لأنهالإسلاميونعرفهكماالاصطلاحفيأما

أصلاحاإلىباختيارهمالسليمةالعقولأسذويسعايقإلهي

.المآلفيوالفلاخ،الحالفي

يرشدوصإلهيهوالاصطلاحهذابمقتضىفالدين

السلوكفيالخيروإلى،الاعتقاداتفيالحقإلى

ماقالهالغربيينعندالدينتعريفاتأشهرومن.والمعاملات

"الدينالعقلحدودفيالدينكتابهفيكانتالفيلسوف

أوامرعلىقائمةكونهاحيثمنبواجباتناالشعورهو

".إلهية

نطاقفيالدينحصرتوالتعريفاتالمعانيوهذه

مثلأسمماوياالوحىإلىالمستندةأ!حيحةاالأديان

هناكلكنتحريفهما،قبلوالنصرانيةاليهوديةومثلالإمعلام

.عرفات!يالقرآريقرأا!سلح!!أحدنيسرى

فقطالعقلإليتستندالتيالطبيعيةكالديانةأخرىديانات

وهي،وال!وهامالخيالاتإلىتستندالتيالخرافيةوالديانة

حددتهكماالدينمعنىعنجوهرهافيتخرجكانتوإن

الأوثانتتخذالتيتلكسيمالا-السابقةالتعريفات

الكريمالقرآنأنإلا-آلهةالجنأووالكواكبوالحيوان

ديناالإسلامغيريبتغومن):تعالىاللهيقول.ديناسماها

:عمرانآل!الخاسرينمنالآخرةفيوهومنهيقبلفلن

.6الكافرود:دين!وليدينكملكم:)شأنهجلويقول85.

.وسلوكوطريقحياةممهاجهذاعلىوالديق

.والشعوبالأمحياةفيكبيرأثريزالوماللدي!كان

الأثر،للنصرانيةأكبروبدرجةواليهوديةللإسملامكانفقد

الأديانهذهأدتكما،الغربيةالسقافةتكوينفيالكبير

الشرقثقافاتنموفيأسا!ميادوراالإسلاموخاصة،الثلاثة

تشكيلهافيأسهصتأسياثقافةأننجدبينما.الأوسط

والطاوية.والشنتووالهندو!سيةوالكونفوشيةالبوذية

الدينأصل

ببدايةترتبطالدينبدايةفإن،الإسلاميللتصوروفقا

الطريقلهبينادم،اللهخلقأنفمنذ،البشريةالحياة

الناسيدعونوأنبياءرسلاذريتهمنوجعل،معرفتهإلى
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مايؤدونحولهاالمسلمينوحموعومكانرمانكلفىقبلةاللشرفةالكعبة

فقد،الغيبعدالرشسدوإلى،الضملالبعدالهدىإلى

.24فاطر:نذير!فيهاخلاإلاأمةمنهـان):تعالىقال

والاجتماعالإنعسانعلماءمنالدياناتدارسيولكن

حاولواكما،الطريقهذاغيرعنالدينبدايةتلمسحاولوا

ألمجالاتهذهوفي.التدينظاهرةوراءالدوافعمعرفة

بدأالدينأنإلىبعضهمفذهب.وتباينتآراؤهمتعددت

مؤرخيبعضذهببينما.م،ق000/06عاممنذ

علىالإنسانحياةبدايةمعبدأالدينأنإلىالأديان

مضت.سنةمليونينحومنذالأرض

العالمفىالرئيسيةالأديانئاريخ

بينماالفترةفىالعالمفيالرئيسيةالأديانظهرت

المقالةهذهفيوالأديانتقريبا.م61وأ..مق006

ووثنية.سماوية:قسمان

السماويةالأديان

وتلتهااليهوديةظهوراالسماويةالأديانأولكان

عليها.والمهيمنالأديانآخر،بالإسلامختمتثمالنصرانية

وقد،كافةللناسورسالتهالخالد،اللهدينهو.الإسلام

الجزيرةفياس!ابرإلميلاديالقرنفيالإسلامظهر

،الأصناميعبدونالإسلامقبلالجزيرةسكان.كانالعربية

الإسلامفجاء،زلفىاللهإلىتقربهموسائطويتخذونها

.الشركومحاربةالتوحيدإلىبالدعوة

غارفييتعبدوهونج!محمدعلىالوحىنزلوقد

والناسقومهينذرأنإليهفأوحي،مكةمنبالقربحراء

كانتالتيقريت!قبيلةولكنمكةفىدعوتهوبدأجميعا.

واصحابههووتعرضالعداء.ناصبتهمكةعلىتسيطر

الحبشة.إلىالهجرةإلىمنهمطائفةفاضطرتللأذى

إلىبالهجرةلهماللهأذنبالمسلميناللأذىاشتدوحينما

لحقوأخيرا،الإسلامفيأهلهابعضدخلأنبعد،المدينة

،الإسلامنشرالمسلمونبدأ،المدينةوفي!س!.الرسولبهم

فتحتوأخيرا.المشركينوبينبينهممعاركعدةووقعت

أفواجا.الإسلامفيالناسودخل،مكة

أبوبكربويعم،632اهـ،أعاملجطالرسولوفاةوبعد

الإسلامعنارتدتالتيالقبائلفحارب،للمسلمينخليفة

الإسلاملنشرالجيوسقأبوبكرأرسلكماكل!يد،النبيوفاةلعد

الذينالخلفاءواتبع.العربيةالجزيرةخارجاللهإلىوالدعوة

001وخلالنفسها.السياسةهذهبكرأبيبعدمنجاءوا

الشرقفيالإسلامانتشرع!يط،الرسولوفاةمنتقريباعام

عاموفىأسبانيا.إلىإفريقياشمماليوعبركلهالأوسط

بلاطمعركةوالنصارىالمسلمونخاضم732هـ،أ41

المدتوقفحيثبفرنسا،تورمنبالقربالشهداء

نصرانية.أوروباوظلت،الإسلامي

أنحاءوكلالهندإلىالإسلامالمسلمونالدعاةحمل

عشرالثالثالقرنوحتىعشرالحاديالقرنومنذآسيا.
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المسلمين.دستورالكريمالقرآن

يعدواليومإفريقيا.غربيفيالإسلامانتشر،الميلادي

والشرتإفريقياشماليأقطارلكلالرئيسيالدينالإسلام

وإندونيسيالبنغلادلقالرسميأسديناوكذلك،الأوسط

.وأفغانستانوباكستانوماليزيا

موسىبهاللهبعثصحيحدينأصلهافي.اليهودية

الكريمأغرآنايصفماوكثيرا،التوراةوأعطاهأسسلاماعليه

وابشعدواغيرواذلكبعدلكنهمالكتابأهلبأنهماليهود

وقدالسلامعليهموممىبهجاءالذيالحقالدينعن

يرتبطونأنهماأجهوداويعتقدبالإمعلام،اليهوديةنسخت

وأبنائه)إسرائيل(،يعقوبوابخهالسلامعليهبإبراهيم

فيأسدعوىاهذهتعالىاللهردوقد)الأسعباط(عشرالاثني

ولكننصرانياولايهودلاإبراهيمكانما):وجلعزقوله

67.عمراد:آل!المشركينمنكانومامسلماحنيفاكان

مصر،فيالإسرائيليينمنالعديدأقام،لاحقةفترةوفي

السلامعليهموسىحررهراثمعبيدا،النهايةفيوأصبحوا

تلقىحيثفلسطينإلىمصرمنوأخرجهم،العبوديةمن

إسرائيل.بنوليتبعهاالتوراة

إسرائيل.بنيوالرومانوالبابليونالآشوريونقهروقد

الأوسطالشرقمنطقةفيإسرائيلبنوأقام،الزمنوبمضي

للاضطهادوتعرضوا،أقلياتشعك!!فيالأوروبيةوالأقطار

حيث،الإسلاميةالبلادماعدا،الأماكنمنعديدفي

الحضارةظلفيوأمناازدهاراتاريخهمفتراتأكثرعاشوا

إبعادإلىأوروباسعت،الأخيرينالقرن!توفي.الإسلامية

لهم،معاديةحركاتوظهرتمنها.وطردهمعنهاأليهود

معالحركاتتلكوتواطأت.النازيةالحركةبينهامن

بضرورةيقضيمزعوما،شعارارافعةالصهيونيةالحركة

احتل،استعماريةلمؤامراتووففا.فلسطينإلىاليهودعودة

بدولةمايعرفوت!صن،أهلهاوشمردوا،فلسط!تاليهود

الدولية.والنظهمالقوان!تكلمتحديةإسرأئيل

جماعاتإلىاليهودانقسمعشر،التاسعالقرنوخلال

التعاليمعلىيحافظونالذينالأرثوذكس:ثلاثرئيسية

أنشرقية،أوروبايهودويمثلون،تقليديةبطريقةاليهودية

الممارساتبعضطورواوهؤلاء،والإصلاحيونوالمحافظون

وأمريكاالغربيةأوروبايهودويمثلهم،الدينيةوالشعائر

الشمالية.

الإنجيل،كتابهاصحئ!دينأصلهافي.النصرانية

للتحريفتعرضتثم،السلامعليهالمسيحورسولها

اليهودشأنشمأنهموالنصارى.بالإسلامذلكلعدونسخت

النصارىمعظمويعتقد.الكتابأهلاسمتحتدخولهمفي

تسالأنيمكنالبشريةوأن،للعالممنقذاعيسىأرسلالم!أن

القرآنيؤكدبينما،بالمسيحالاعتقادخلالمنالخلاص

له.شريكلاوحدهاللهعبادةإلىدعاعيسىأنالكريم

لعيسىالمزعومالصلببعدفإنهالنصرانيةلتقاليدووفقا

القديسأهمهمومن-أتباعهبعضنشرالسلامعليه
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الدياناتبعضلأتباعالتقرل!يةالأعداد

ا................المسلمون

"""3724101

.............ة...الكاثوليكالرومان

.ة..ةة".ة....اوسلهندا

000(063،157

......انتلروتستاا

473،283و...

.....ايونلبوذا

""0،200،433

..،كصلأرثوذا

""0،365،371

ا..*الشعبيةالصينأديان

اليهود

الشنتو

000/336.3

والطاوية.الكولموشيةيشملمحتقداتلطام*

مأ391لطمالأرقام

بعدالانتشارفيالنصرانيةاستمرتوقد.تعاليمه-بولس

وفيلأتباعها.الروماناضطهادرغم،م67عامبولسوفاة

قسطنطينالإمبراطورأعتنق،الميلاديالرابعالقرنأوائل

تمارسالنصرانيةأصبحت،نفسهالقرنوبنهاية.النصرانية

الإمبراطورية.أنحاءكلفي

منكثيراالنصارىنصرالوممطى،القرونوخلال

سيوةإلىأدىالذيالأمر،الأوروبيةالبربريةالقبائل

بوادرظهرتثم.قرونلعدةأوروباحياةعلىالكنيسة

شرقينصارىوبينالغربيةأوروبافيالن!مارىبينشقاق

القرنفيأخيرارسميانشقاقوحدثآسيا.وغربيأوروبا

وروسيااليونانكنائسوأصبحت.الميلاديعشرالحادي

تعرفاسياوغربيالشرقيةأوروبافيالأجزاءوبعض

الكنيسةأصبحتبينما،الشرقيةالأرثوذكسيةبالكناش

الكاثوليكية.الرومانيةبالكنسيةتعرفالغربيةأوروبافي

الحركةقسمت،الميلاديعشرالسادسالقرنوفي

فبقي:أقسامإلىالنصرانيةالدينىالإصلاحبحركةالمعروفة

الكاثوليك،الرومانكنيسةإلىمنتمينالأوروبسمعظم

كناشالبروتمستانتأوروباشمالينصارىكونبينما

والاستقلاليينالمعمدانيينأكبرها:وتضم،جديدة

)الميثوديست(والمنهجيينواللوثريينوالألممقفيين

والمشيخيين.

نصرت،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةومع

وأمريكا.وآسياإفريقيافيكبيرةأعداذاالنصرانيةالبعثات

عشرالسابعالقرنفيالبروتستانتإرسالياتنشطتكما

الأقصىالشرقفيكبيرةأعداداونصرت،الميلادي

الشمالية.وأمريكاوإفريقيا

المسكونيةالحركةتعد.العالميةالمسكونيةالحركة

أكبرمنكافةالنصرانيةتوحيدإلىسعتالتيالعالمية

بدأتوقد.العشرينالقرنخلالالنصرانيةفيالتطورات

فيمحصورةالبدايةفىكانت.القرنهذابدايةمعالحركة

وفي.الختلفةطوائفهموحدواالذينالبروتستانتطائفة

الحركةفينشطادوراالكاثوليكبدأ،القرنمنتصف

الفاتيكانمجمعأصدرهاالتيالوثيقةتبنتإذ،المسكونية

كما،المسكونيةالحركةأهداف،(6591أ-)629الثاني

الكاثوليكيةوالكنيسةالارثوذكسيةالكنائسقادةاجتمع

بهايمكنالتيالطرقلبحث،العشرينالقرنمنتصففي

الطائفتين.بينالتقريب

المسكونيةالحركةأنالنصارىمنكثيررأىوقد

التعاونمنجديدةروحبعثسبيلفيإيجابيةخطوة

تعرضالغربفيالدينولكن.الغربديانةفيوالتجديد

الأديانواتهمت؟العشرينالقرنخلالشسديدلنقد

ومشكلاتهاالحياةبضروراتالصلةفقدتبأنهاالتقليدية

نأتستيمولنتستطجعلاالأديانتلكوأن،المعاصرة

وجهاتتدعمأنهاكما،الخطيرةالاجتماعيةالقضاياتعالج

جافة،أصبحتمعتقداتهاوأن،المتخلفةالأخلاقيةالنظر

وأكد.الروحيةالإنسانلحاجاتألاستجابةفيوفشلت

فيالواسعةجهودهمعلىالنقدهذاعلىرذاالمتدينون

المجتفومشكلاته.حاجاتتعالجقوةالدينجعل

الشعائرممارسةعنالغربيينمنكثيرتوقفوقد

عنبحثا،الأخرىالدياناتإلىبعضهمولجأ،الدينية

السحردوائرإلىآخرونوانجذب،النفسىالهدوء

النجومأنبعضهمواعتقد،بالتنجيموألاشتغالوالشعوذة

بفلسطين.القدسمدينةفيالصخرةوقبةالشريفالقدسيالحرم
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شؤولىعلىتأثيرلهاالأخرىاسحماويةوالأجرام

أرواحبوجودتؤمنالتيالأرواحيةطائفةواشتهرت.الناس

دياناتاكتسبتوقدبها.الاتصالوإمكانية،الموتى

،الغربفىالأتباعمنكثيراوالوثنيةالسماويةالشرق

واتئآخر:ن،التأملعلىتركزالتىالبوذيةبعضهمفاعتنق

س!سانمنكثيرواعتنقالهندومسية،أشسكالمنشكلا

هداخلاأ!وظهرت.الإسلامالأمري!جةالمتحدةالولايات

مننوععلىتقومالتيالمغريةالنصرانيةحركةالقرن

كما.الأتباعملايينإليهافجذبتالعواطفوإثارةالعبادة

المتحدةللولاياتالغربيالشاطئفيالشبابوسطظهرت

فيثمكلها،الولاياتفيانتشرتالتيعيسىحركة

العاطفيةالصلواتبينالجمعوحاولت،الأخرىالأقطار

بموسيقىاهتمتثمومن،الشبابحياةأسلوبومجاراة

الدينية.ترانيمهافيالروك

الوئندةالأديان

واضرادشتيةسيةالهندرفأشهرهاالوثنيةالأديانأما

أصشنتو.واوالطاويةوالكونفوشيةوالبوذية

عشرالسادسالقرنفيالهندوسيةبدأت.الهندوسية

الهنداحتلواالذينالاريينثقافةلالتقاءنتيجة،.مق

المقدسالهندومميةوكتاب.المحليينالسكانوثقافة،آنذاك

لدأتعامألفإلىامتدتفترةخلالألفالذيالفيدا

بعبادةتميزالذيالفيدابعصروعرفت،.مأق...عام

التناسخمعتقدبتبنيوانتهى،متعددةطبيعيةآلهة

انقسمتالميلاد،قبلالسادسالقرننحووفيوالكرما.

أثنتانأصبح!،عديدةفكريةمدارسإلىالهندوصمية

بينمامستقلت!ت،ديانتينواليانيةالبوذيةوهمامنها،

واحدةكلترتبططوائفايلأخرىالمدارسأصبحت

مبادئحولجميعهاوتلتقىغورو.أوبمرشدمنها

الهندوسية.

الفارسيزرادشتأسسهاقديمةديانة.الزرادشتية

يعبدالميلاد.قبلعشرالثالثالقرنفىعاشالذيالأصل

وانتصاروالشرالخيربينبالصراعويعتقدونالنارأصحابها

الزرادشتية.انظر:.الاخرةبالحياةيعتقدونكماالخير

القرنأواخرالهندفيالبوذيةنشأت.البوذية

الذيسدهارتاجوتاماتعاليممنالميلادقبلالسادس

الأساسفيبوذاوكانالمتنور.ببوذابعدفيماعرف

وأتباعههوعارضإذ؟الهندوسيةتعاليمبعضرعلىمتمردا

وقد.الهندوسيالطبقاتونظامالهندوسعندالالهةتعدد

،الالاممنللخلاصيسعواأنينبغيالناسأنبوذاعلم

الماديةوالمتعالدنيويةالرغباتكلمنأنفسهموتخليص

(.القصوى)السعادةالنيرفاناينالوالكي

آمميامعظمفيوانتشرت،الصينالبوذيةدخلت

إلىعبرتثم،والطاويةالكونفوشيةالديانتينمتحدية

لمئاتاليابانفيالوطنيةالديانةوأصبحت.واليابانكوريا

السنين.

قسمين:إلىالمبكرتاريخهافيالبوذيةانقسصت

ولاوسوكمبوديابورماديالأقوىوهيترافدا

فىأتباعهامعظمويعيشوماهانا،وتايلاند،وسريلانكا

وأجزاء،وفيتناموالتيبتونيبالومنغوأساوكوريااليابان

)سابقا(.السوفييتيوالاتحادالهندفيمختلفة

تعاليمعلىتقومصينيةديانةهي.الكونفوشية

..مق947عامتوفيالذي،كونفوشيوسالفيلسوف

إلىتدعوولادين،رجالولانظماالديانةلهذهوليس

الأخلاقعلىتؤكدولكنها،آخرةولاحياةبإلهالإيمان

كاحترامالأفكاروعلى،والأسلافالاباءكاحترام

أخلاقيةأدسه!علىالحكمقياموضرورةالحكومةسلطة

عالية.

الدياناتوالكونفوف!يةوالطاويةالبوذيةكانتوقد

علىالأعظمالأثرللكونفوشيةح!انوأحش،،للصينالوطسية

الدولةفىالرئيسيةالديانةكانتإذ،الصينيالمجتمع

.أم009عامإلى.مق001عاممن

علىالكونفوشيةتأكيدالصينحكاماستحسنوقد

وكتب.العامةللمصالحوإخلاصهاالسلطاتأحترام

والأسفارالخمسةالنماذجتسمىالمقدسةالكونفوشية

الصينيينعندالتعليميالنظامأساسواتخذت،الأربعة

لامتحانيخضعونالدولةلوظائ!والمتقدمون.قرونلعدة

ال!صب.هذهعلىمبنى

تطورت،الميلاديعشرالحاديأصقرناوخلال

بالكونفوشيةعرفتفلسفيةنظريةإلىأعونفوشيةأ

عندوالفلسفيةالأخلاقيةالقيمعلىأثرلهاوكان.الحديثة

إلىالميلاديعشرالسابعالقرنمنالفترةفياليابانيين

الشيوعيوناستولىوحينما.الميلاديالتاسئكشرالقرن

الكونفوشيةحاربوا،أم949عامالصينفيالحكمعلى

.تايوانإلىالديانةأتباعمعظمفهاجر،الاخرىوالأديان

تجاهسيامستهامنالشيوعيةالحكومةخففتوحينما

.أخرىمرةالديانةانتعشت،ام079عامالكونفوشمية

بذورهاوتعود،للصينالأخرىالوطنيةأ!ديانةا.الطاوية

كديانةالتطورفيتبدألمولكنهاالمب!ص،الصينتاريخإلى

الميلاد.قبلالثانىالقرنحتىمنظمة

هدفين:لتحقيقالإنسانيسعىبأنالطاويةوتنادي

صلواتمنوطقوسممارساتوللديانةوالخلود.السعادة

نصوصوتلاوةوالتأملالأنفاسحبعي!وممارسةوسحر

والشعوذةوالعرافةبالتنجيمالطاويونيؤمنكما.مقدسة



958الدين

أتباعيعبدكاأكثرآلهةالطاويونويعبد.بالأرواحوالاتصال

.أخرىديانةأي

الالهةتصورفيالبوذيةمنالطاويةاستفادتوقد

الميلاديعشرالحاديالقرنوفي.والطقوسوالمعابد

الحياةمنبعضهاانسحب،فرقعدةإلىالطاويةانقسمت

بعضهاوارتبط،الأديرةفيوالدراسةللتأملوانعزل،اليومية

مناصبهم،يتوارثونقساوسةعليهايقومالتيبالمعابد

المستقبل،عنيخبرونماهرينكسحرةشهرتهمواكتسبوا

زعمهم.حدعلىوالمصائبالأمراضمنالناسويحمون

منتطورتالتيالوطنيةاليابانديانةالشنتو.

الأرواحالديانةهذهأتباعويعبد.محليةفمعبيةمعتقدأت

والجبالالحيواناتفي-يعتقدونكما-تحلالتيوالشياطين

السادسالقرنينوفي.الطبيعةعناصرمنوغيرهاوالشجر

فيوالكونفوشيةبالبوذيةالشنتوتأثرت،الميلاديينوالسابع

يستخدمونوالشنتوالبوذيينأنورغموطقوممها.معتقداتها

لهاتطورأنتستطعلمالشنتوأنإلانفسها،المعابد

نهايةوفي.كالبوذيةالاخرةالحياةأوالخلاصعنمعتقدات

مااليابانيةالحكومةدعمت،الميلاديعشرالتاسعالقرن

فيالوطنيالجانبتؤكدالتيالوطنيةبالشنتويعرف

ولكنهاللإمبراطور،الإلهيوالأصلالدينيةالشعائر

الثانية.العالميةالحرببعدإلغائهاإلىاضطرت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السماويةالأديان

اليهوديةالنصرانيةالإسلام

لإسلاما

كل!!محمدالديميةالحياةالإلمملام

المنورةالمدينةالزكاةالكريمالقرآنتفسير

المسجدالكريمالقرآنسورالجنة

المكرمةمكةالصلاةالجهاد

لماراالصومالحح

البويةالهجرةالكريمالقرآنالقدسىالحديث

المشردةالكعمةالنبويالحديث

نيةالنصرا

الكاثوليكيةالروماليةالكنيسةالكارديالالمابا

النصرانيةالمقدسالكتابالبروتستالتية

الي!دية

اليهوداليهوديالمعبدإسرائيل

السلامعليهموسىالصهيونية

الوثنيةالأديان

الكونفوشيةالسيخيةيةالبوذ

و!ميةالهندلششوامشفريودالرا

نيةليااويةلطاالتشيةدلزراا

لرسلواءلأنبياا

السلامعليهموسىالسلامعليهعيسىالسلامعليهإدراهيما

عفثطمحمدوالرسلالأنبياء

الوثنيةالأديانمؤسسو

مثراشيفاهمابرا

يهوهكونفوشيوسابوذ

الدينيةالمعتقدات

الإسلاميةالملسفةاللإرادةحريةالأحلاق

الذهبيةالقاعدةخطيئةبلاالحملالإلحاد

لقدراالخلودالبعث

دريةأللاالشركاالتتليث

هوتللاانلشيطاالتجليا

المسيحالأسلافعبادةالأرواحتحضير

لاراالعنوصيةالتيوصوفية

الوجودوحدةالفلسمةالحمة

الدينيةالكتب

المقدسالكتابالهيداحيتابجافاد

ملحمةالمهابهاراتا،الكريمالقرآنالتلمود

نايامارا

الدينيةوالتنظيماتالدينرجال

القسيسلراهبةالأسقفا

الكاردينالالديررئيسالبابا

اللاويودلحسهدرينالبويركا

دوليتانلمترواسلشماالتمصيرا

المجوسيرفرامخالحاا

انلمطرالفقيرايم!رولدا

لقساهبالرا

لاتلاحتفاوالأعيادا

ميتزفاهالبار

لتتويجا

العمادتثبيت

المرلضتكريس

الجغارة

الحج

حيةروالأا

لأرتكا

علم،طيريمسالأا

سكيمول!ا

شورآ

يقعرلل!ا

لكالل!ا

بلاد،بللا

الدينيةلطقوس

النصارىعندالحح

الرقية

الزكاة

الزواج

المقدسالسر

الصلاة

الصوم

القديمةالأديان

الهادممئىالمحيطجزر

القدبمةروما

الحيوانعبادة

الشمسعبادة

الشيطادعبادة

الطبيعةعمادة

النارعمادة

القديمةفارس

الدينيالطقص

الرباليالعشاء

القداس

الكوشير

اطسرحية

الإلهيةالنعمة

السحريالمتعق

فينيقيا

شبالمايا،

المحظور

القديمةمصر

الأمريكيونالهنود

طقوس،وويةالوود
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صلةذاتأخرىمقالات

ا!دحيةاالطائثةالسصرالمجةإحياءحرح!ةالحفيةلالقوىالإيماد

ما!-إهـ،موأررييةااهـريةليرلتإدواردالسير،تايل

اصاسكااسد!:راالتشكيلىالتصكمور

اعرطقةااحمحراعلم،التسحيم

ا!تميةااصوشيةاطيةالتوقرا

الموفوعصرعنا

الكبرىالأدياننظم-ا

الدينأعمل-2

العالمفىالرئيسيةالأديانتاريخ-3

السماويةالأديان-4

اللإصلام-أ

اليهههـدية!

المصرالمجة
خا

الوثنيةالاديان-5

يةاسودادالهمدوممية

ويةاطهااهـتتيةلزرادا-!

لششوا-وشيةلكمفواح

عنيختلفوهو،المؤجلةالماليةالمعاملات-شرعا-ادلن

آيةأطولوللدين.محددةشرعيةأحكاملهالذيالقرض

تدعو.البقرةسورةمن282الايةوهيالحريمالقرآنفي

اشسوأ!ودعا.أعتابةاعلىوالإشهادالدينكتابةإكماالآية

شيءفيأسلف)منفقالوالأحلالدينتحديدإلىعبلح!

(.معلومأجلإلىمعلومووزنمعلومكيلفىفليسلف

ماإذالهايقومأنعليهيجبكاتبالدينل!صالةيقوم

يمليأنوليهأوالمدي!وعلى،يأبىأنلهلحئولالهادعي

الدينمقدارتحفظأنهاالكتابةوفائدةكاملا.الدين

وميقاته.

الإشهادفيقررالحقولىحفظعلىالإسلامحرصيزيد

التوثقة.فيوزيادةتأكيداالكتابةعلى

ماكلعلىتطلقكلمةالوضعيةالقوان!تفيوالدين

آخر.منشخصيقترضهالذيالمالوخاصة،يستدان

وإذامدليما.ديننعليهوالذيدائظالدينصاحبويسمى

يم!شفإنهدين،منعليهبماالوفاءعنعجزأوالمدينرفض

المح!صمةلدىثبتوإذا.مالهليسترديقاضيهأنللدائن

نأللدائنيجوزالسداد،عنالمدينوعجزأ!دين،اصحة

يعطيوهذا.قضائيتنفيذأمرتصدرأنالمحكمةمنيطلب

المدينممتلكاتمنمايكفيعلىيحجزأدطفيالحقالدائن

ا!عتثناءاتثمةولكن.القانونيةنفقاتهوتغطيةالدينلسداد

عليه.الحجزيجوزفيما

المضمونالدينيسمىالديونأنواعمننوعوهناك

الوفاءعنأعجزاحالةفيبأنهالمدينفيهيتعهدالسداد

علىيحجزأنللدائنيجوز،عليهالمتفقالوقتفيأسدينلا

المحكمة،إلىيرجعأندون،المدينممتد!اتمنم!نحزء

الدين،بقيمةالمحجوزةالممتلكاتقيمةتم!ل!اإذال!شر

تبقىفيماالمدينيقاضيأنالحالةهذهفيللدائنيم!شفإنه

فيبالدخولمنازلهمايشترونالناسمنوكثيو.دينمن

الرهنباسميعرفالسدادالمضمونةالديونأنواعمننوع

.العقاريالرهنانظر:.أحقاريا

بأنالعادةفي،المحاكمتقضي.الديونتحصيلمواقيت

يبذللمإذا،الوضعيالقانونوفي.ديونهمالمدينونيوفي

معينة،مشواتخلالالمدينمنمالهلا!عتردادجهداالدائن

اسشرداده.ولايمكن،بالتقادمالدينيستمط

المدينكانقديما،.بالدينالوفاءعنالعجزعقوبة

فيالعادةهذهعرفتوقدعبدا.لهلي!صونأ!دائنهيسلما

ومارسها،العبريونعرفهاكماروما،راليونان

الفردكان،الإقطاععهودوفيإنجلترا.فيالس!صسونيون

الجيوشكانتولهذاجنديا،شيء،ك!!قبليعتبر،

مدينيهمالدائنينالإقطاعيينجميعأرسلإذالعشضمح!

.السجونإلى

والصناعةالتجارةوازدهرت،الإقطاعنجمأفلأنولعد

السجنوكان.المدينينمعاملةفيالقسوةإلىالدائمونعاد

اصعتردادبالمستطاعي!ضلموهكذا.المعتادةالعقولةهو

المدينين.منالنقود

سدادفجعلالدائنمنللمدينحمايةالإسلامفرض

".الغارمين"وفيمعسراكانإنالزكاةمصارفمندينه

الديونوكذلكأسدائن.احوتعلىحفاظأيضاذلكوفي

حقوقعلىحفاظاالمتوشىمالمنيؤخذماأولهي

الدافن.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

يىالمدلةكمااشهنللإفلاسا

التحصجلوكالةاسسنداأمراسد!ع،اتأحيل

القومياررينا

سينمائيممثلأم(.559-أ31!)جيمسدين،

للشبابالتأمليةالعاطفيةالأدوارالأداح!اشتهرأمريكي

الثائر.الساخط

فقطأفلامثلاثةفيالبطولةدوردينجيمسأدى

ام(؟)559قفميةبلاثائرأم(،9)ءهعدنشرق:هي

م(.591)6العملاق

الرابعةفيوكانسيارةحادثفيدينجيمستوفي

كثيرفيالشباببهفتن،وفاتهوبعد.عمرهمنوالعشرين

كانفيمالإخفاقاتهمرمزاعدوهإنهمإذ،العالمأرجاءمن

أدوار.منيؤديه



195القوميالدين

فيدينجيمسولد

إنديانا،بولايةماريون

جامعةفىالتمثيلودرس

لوسبمدينةكاليفورنيا

ا!متوديووفي،أنجلوس

.نيويوركبمدينةالممثلين

ممثلادينجيمسعمل

عالميدخلأنقبلتلفازيا

دينجيمسفيمشلأنهكماالسينما،

.وايبرودبمسرحمسرحيتين

هو،العامبالدينأحياناويعرفالثوميالدلن

إنفاقها.لتمويلالحكومةتقترضهاالتيالمالكمية

مثلالمؤسساتومنرعاياها،منالحكوماتوتقترض

.الأخرىالبلدانومن،التأمينوشركات،المصارف

الخارجيبالدينالأخرىالبلدانمنالاقتراضويعرف

منتخفضأنللحكوماتويمكن.الأجنبىالدينأو

الإنفاقبتقليصأوالضرائببرفع،القوميالدينمستوى

الحكومي.

حداالذيالرئيسيالسببكان،الماضىفي

ولكن.الحربتكلفةتغطيةهوالاقتراضإلىبالحكومات

،(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربومنذ

.أخرىلأ!مبابالبلدانمنالعديدعلىالديونترأكمت

تغطييةعلىللمساعدةالمقترضالمالالحكوماتوامشعملت

الاجتماعيةالظروفولتحسين،الاقتصاديةالتنميةتكاليف

بسببللبلديحدثالذيالضررلتفاديأولموأطنيها

بغرضالحكوماتمنالعديدوتقترض.ألاقتصاديالكساد

وتنهارتفلسقدوالتي،المؤممةلصناعاتهااللازمالدعمتقديم

الأحيانبعضوفي.اللازمالدعمعلىتتحصللمإذا

عملتهالقيمةالحمايةتوفيربغرضالحكوماتبعضتستدين

الوطنية.

البلدفىالداخليةالمصادرمنالحكومةاقتراضيتميز

المصادرمنالاقتراضمعبالمقارنةالنسبيةبالسهولة

المصادرمناللازمةالمبالغعلىوللحصول.الخارجية

السنداتبيعإلىالحكومةتعمدللقطر،الداخلية

وأ(الأجلطويلةبفائدةربويةسندات)وهيالحكومية

وأالخزينةشهاداتوتصدر.القوميالادخارشهادات

قيمةدفعباعادةفتعهدالحكومةقبلمنالأذونات

)ربماالأجلقصيرةمحددةفترةانقضاءبعدالقرض

ماليةمؤسساتوتقومتارلإلإصدار.منأشهر(ثلاثة

الأسواقفيالأذوناتهذهوشعراءببيعمتخصصة

المالية.

تتكفلحينماالخارجيالدينعلىالحصوليتم

،المصارفمثلأجنبيةمؤسساتأو،أجنبيةحكومة

هذهفإن،البلدانمنللعديدوبالنسبة.القرضبتقديم

المبالغعلىللحصولالوحيدةالطريقةهيتكونتكاد

فقراالأكثرالبلدانتقترضوقدالاقتصاد.لتنميةاللازمة

مواطنيها.وإسكانإطعاملضمانوذلك،الخارجمن

يعادأنيجبأنههيالخارجيبالدينالمتعلقةالمشكلة

علىيتعينأنههذاويعني.الصعبةبالعملةتسديده

بغرضصادراتهازيادةعبءتتحم!أنالناميةالبلدان

أمروهوالأجنبيةالعملاتمنالمزيدعلىالحصول

الاقتراضحالةفيكثيراتختلفألاقتراضتكلفة

مثلفالعوامل.الخارجيالاقتراضحالةفيعنهاالداخلي

فيالمسائدالتضخمومعدل،السائدةالعالميةال!وف

إعادةمجالفيالسابقولمسجلهاالبلادوقدرةالاقتصاد

البلدانفبعض.الاقتراضتكلفةعلىتؤثركلها،الدفع

تسددماعادةلأنهاالخاطرةقليلةأنهاعلىإليهاينظر

نصالتيالشروطحمسبوذلكعليهالفائدةأودينها،

يجريفإنهالاخربعضهاأما.القرضتقديموقتعليها

وقد.دينهتسديدفيلتباطئهالخاطرةعالىأنهعلىأعتباره

القرضتسديدفيللتلكؤدفعتهالتيالألممبابتكون

البلدتحكمنطاقخارجتكونوقد،اقتصاديةأوسياممية

لاالحكومةأنفيالأسبابتتلخصأنيمكنكما.المعني

ضياعفىيتسببكاالمثلىبالطرقماليتهاشسؤونتدير

.ال!موالوإهدار

للبلادالقوميالدينإلىعادةيشار.الدينعبء

فإن،متماسكقوياقتصادللبلدكانفإذا.الدينبعبء

الدينويؤديالاقتصاد.يساعدالذيالمالرأسيوفرالدين

تأجيلأوزيادةإلىالاقتصادضعفحالةفيالمتراكم

منداخلياالحكومةاقتراضإلىوينظرالبلادمشكلات

الأجيالكاهلهتتحملعبءأنهعلىوالمؤسساتالمواطنين

منالمزيديتحملواأنعليهمأنيفترضحيثالقادمة

أما.القروضأقساطوتسديدالفائدةتكلفةلمقابلةالضرأئب

جديدةصناعاتوتطويرإنشاءفيالقرضاستخدامتمإذا

تغدوقدالضرائبزيادةفإن،الثروةمنالمزيدلإيجادأو

ضرورية.غير

علىأجبرتالتيالناميةالبلدانمنالعديدأصبح

داخليا،الأمواللندرةنظراخارجيةمصادرمنالاستدانة

الثمانينياتوبدأيةالسبعينياتصعنواتخلالبالديونمثقلا

نأالصناعيةالدولوتدعي.الميلاديالعشرينالقرنمن

بالاقتصادلحقتالتيالتضخمزياداتبسببكانذلك

العالمي.
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صتالناميةأسلدادامنالعديدزاد،الحاليالوقتوفي

برامجهاوأضمويلوارداتهاقيمةلتسديدوذلكالاقتراض

تكلفةأصبحتكماالفائدةألممعارتزايدتوقد.التنموية

جدا.مرتفعةالاقتراض

بسببمصاعبمواجهةفيالبلدانمنالعديدبدأوقد

مأ829أغسطسوفي.الدينتسديدإعادةمتطلبات

الوفاءعلىالم!سسيكمقدرةعدمبسببدينأزمةحدثت

ذلكعلىالمصارفردتوقد.بهاالخاصةالدينبالتزامات

المصارفقرارأثروقد.المقدمةالقروضبتخفيضالوضع

بتخفيضوذلكتقريباالناميةالدولكلعلىهذا

البلداد.لتلكالمتاحالتمويل

أطدولالخارجيأررينابلغ،ام989عامبحلولر

الأمري!جة.الدولاراتمنبليون0921نحوالنامية

إعادةممبيلفيحمةمصاعبالبلدانمنالعديدوتواجه

خدمةبنسبةالسدادعلىالمقدرةوتقاسدينها.تسديد

المطلوبةالصادراتلمداحيلالمئويةالنسبةهذهوتمثل.الدين

مداحي!نعسبةمقدارتزايدوقد.الدينخدمةلأغراض

المتوسط،في،الناميةالبلداندينلخدمةالمطلوبةالصادرات

عام%23بنعسبةأعلاهإلىأم819عام%ا6من

برأ8إلىأضناقصافييشرعأنقبلوذأ!كأم،869

الإتينيةاأمري!صابلدانحانتوقد.أم099عامبحلوأ!

اختزاماتمقابلةعلىقدردأصبلداناأقلهيالإفريقيةوالبلدان

على27%و%43بلغتدينخدمةبنعسبوذلكدينها،

الآ!ميويةالبلدانمنالعديدموقفتحسنوقد.التوافي

تماشياوذلكالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتخلال

.المتسارعالاقتصاديتطورهامع

مكثفةبصورةاللاتينيةأمريكابلداناقترضت

المجموعةهذهدينويشكل،الأخرىمالبلدانبالمقارنة

إعادةفيالبلدانهذهفشلتفإذا.الانالاكبرالهاجس

!حيتأثربأكملهالعالميالمصرفيالنظامفإندينهاتسديد

ال!مر.بذلك

القومي،دينهاتخفيضالبلدانبعضحاولتوقد

تقليصخلالمنالقروضمناحتياحاتهابتقييدوذلك

إلىأحياناهذاأدىوقد.والإنفاقالعامةالاستثمارات

.أ!كسادراتاوكبحالاقتصاديالنمودرجةتخفيض

مستوياتالصناعيةالبلدانبعضعلىحمتتراوقد

منوالثمانينياتالسبعينياتخلالالعامالدينمنضخمة

لاتشكلالديونهذهنومبن.الميلاديالشعرينالقرن

أ!شراليا،تضماوالتي-البلدانلهذهبالنسبةكبيراهاجسا

إلا-الأمري!جةاالمتحدةالولاياتنيوزيلندا،إيطاليا،كندا،

بتخفيضالكفيلةالوسائلعنالبحثفيضعرعتأنها

حالةمثل،القليلةالحالاتلعض!وفي.الدينذلكعبء

خلالالانخفاضفيالقوميأسديناشرع،المتحدةالمملكة

.الثمانينياتفترة

عملات)العلة(بمالأردنانظر:.الأردليالديئار

)الأردد(.العربيةالدول

عملات)العدة(؟البحرينان!:.اليحريديالديئار

)الححرير(.العربيةالدول

عملات)العلة(بمتونسانظر:.التوئسيالديئار

.(رر)لوالعربيةالدول

عملات)العلة(بمالجزائرانظر:.الجزائريالديئار

)الحرائر(.العربيةالدول

عملات)اللة(،العراق:انظر.قيالعراالديئار

(.)العراقالعربيةالدول

العربيةالدولعملاتانظر:.الكويتيالديئار

.(لعملةا)لكويتا،(يت*ص1)

اديبيا(،العربيةالدولعملاتأن!:اللييي.الديئار

)العملة(.ليبيا

عصورأثناءالرليمانامشخدمهافضيةعملةرلوس!ظ

مصةلأولارومانوأصدرها،والإمبراطوريةالجمهورية

التداولمنالديناريوسواختفى..مق112مشةحوالي

الفضيالديناريوسمحلوحل.الميلاديالثالثالقرنفي

مصنوعةسبيكةوهوالبلونمنمضروبديناريوسانذاك

الفضة.منقليلومقدار،النحاسمن

61-01تعادلالبدايةفيالديناريوسقيمةكانت

الذهبيةالعملةأما.اسالمسماةالنحاسيةالعملةمنقطعة

الذهبي.الدينارفكانتالرومانيةالإمبراطوريةفي،المعيارية

من25ويعادلالديناريوس،حجميقاربوحجمه

.أصديساريوساتا

المدةحلالأصدرالديالدياريوسهدا.يحم!للديناريوسصورتان

.طيماريوسالرومانيالإمبراطورصورةوحههعلىم41-37!!

!

!

ءلأ-



395صورينالدا

)يمينمترا27وطولهالدبلودوكسوهومعرودديناصورأطوللتمملتمضت(سةمليون381-502)الجوراسيالععرديناصورات

)أسفلوالكامبتوسورس(الوسط)فىوالألوسورس(الصورة!يسارالمصمالا!شيحوسورسالأخرىالدينهاصوراتبعصولتحملت(.الصورة

(.اليمينإلىالصورة

صورينالدا

السنين.ملالونقبلعاش!زاحفحيوأنالديئاصور

تعنيانيونانيتينكلمتينمنمشتقةالديناصوروكلمة

سحاليالديناصوراتتكنولم.الرهيبةالمزعجةالسحلية

منهاالكبيرةإنحيثمروعا،كانبعضهاحجمولكن

علىاليابسةعلىسكنتالتيالحيواناتأضخمكانت

فيلوزنأضعافعشراتمنأكثروزنهاوكان،الإطلاق

لتصبحتنموالحيقانمننادرةأنواعوهناكالنمو.كامل

.الديناصوراتهذهمنأضخم

مايقاربقبلالأرضعلىالديناصوراتأولظهر

علىالخلوقاتهذهومميوت.مضتسنةمليون022

فىعاشتحيثسنة،مليون015يقاربلمااليابسة

إلىالمستنقعاتمن،متنوعةأوساطوفىالعالمبقاعمعظم

63نحوقبلفجأةانقرضتأنهاإلا،المنبسطةالسهول

سنة.مليون

حجمهافيكبيرةبدرجةالديناصوراتاختلفتوقد

مثلعمالقةتشملأنواعهاأش!أنإلاوعاداتهاومظهرها

والتيرانولممورس.،بلودوكعك!والد،توسورسلأباا

ويصلبالبرونتوسورسأيضاسميالذيوإلاباتوسعورس

إلىينموقدالدبلودوكسأنحينفى،م12نحوطوله

كلاهماكانوقدم،27نحوبلغحيث،ذلكمنأطول

صغيرةرؤوسالوحوشولهذه.النباتاتاكلاتمن

منالتيرانوسورسوكان.للغايةطويلةوذيولورقاب
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.والترايسيراتوور!(فوتاليسار)إلىاكميرالوسورس!سمهاص!شادحلت(!سةمليود63إلى!سةمليولى381)قما!الكريتاسىالعصرديناعمورات

.والأبوسوماتوالسحالىالحيات!داكوالأرهاراداتاصاتاتاطثرتأ!صر،اهداوحلاأ!.ا!هحورةاسقدمةيالألاتوسوراتام!اشادوهاك

أمتارثلاثةبارتفاعيقف!وهو.المفترسةاللحومآكلات

ومستدقةطويلةوأسانضخمارأسولهالوركعند

عملاقةجميعهاتكنلمالديناصوراتوأعن.ال!طراف

عامةوبصورة.الدجاجةبحجماأنواعهاأصغركانحي!

يومنازواحف!معظكمتشبهكانتالديناصوراتفإن

وعظامأسنانلبعضهاكان،المثالممبيلفعلىالحاضر.

الأخرىاشواحفالتما!عئوبعضلدىمامثلوجلد

يتمئكانبعضهاأنجداالمحتملومن.الآنتعيشالتي

ناإلاأضما!سيح،اعمداكتيكتلكذكاءبدرجة

بأساليبالحاضريومنازواحفعناختلفتالديناصورات

الحديثةالزواحفمنأييسملم،المثالسبيلفعلى.أخرى

آخراختلافوهناك.الديناصوراتكبريشبهكبيربحجم

السحافيحالةففيالديناصور.وقفةشكلوهومهم

السيقانفإن،الأخرىالزواحف!ومعظموالسلاحف

تركيبإنحيث،الجسمجانبيعلىظاهرةتكون

وغيرمنبسطاشكلاالحيواناتهذهيعطيالسيقان

الجسمتحتتبقىالديناصور!ميقانأدح!تفيمتناسة!،

الساقتركيبأدىوقد.الحصانمسيقانلذلكمشابهة

بعضومكنالأرضعنالديناصورجسمر!إلىهذا

الخلفية.سميقانهاعلىالسيرمنأنواعها

الأرضتاريخمنزمنيةفترةفيالديناصوراتعاشت

والتىالو!ميطالدهرأوالمتوسطةالحياةحقبنسميها

وتسمى.ممنةمليون63إلى042نحومناستمرت

حيثالزواحفبعصرأيضاالمتوسطةالحياةحقب

تلكألناءوالسماءوالبحرالأرضعلىاشواحفسيطرت

منلمجموعةأهميةالزواحفأحضروانتصت.الزمسيةأغترةا

(.السائدة)الزواحف!الأركوسورسسميتالحيوانات

المجموعةهذهشملت،الديناصوراتإلىوبالإضافة

والتماسيحأسديناصوراتاأمعلافوهيالثيكودونتس

فإن،المتولممطةالحياةحقبوبنهاية.الطائرةوالزواحف

التماسيح،عدافيماانقرضتقد!وسورسالأرحميع

انتهى.قدالزواحف!عصريكونوبذلك
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ولكنهمالديناصوراتاختفاءصعببالعلماءيعرفولم

اليومعلماءبعضأنغير.سلالةتتركلمأنهااعتقدوا

اللحومآكلةمنمعينةصغيرةديناصوراتأنيعتقدون

الطيور.أجدادهيكانت

أحافيرهادراسةخلالمنالديناصوراتالعلماءعرف

وهم،المحفوظةأقدامهاوآثاروبيضهاوأسنانهاعظامهاوهى

الأخرىوالحيواناتالحيةالزواحفبدراسةأيضايقومون

.الديناصوراتلتلكمشابهةصفاتتمتلكالتي

الديناصوراتعالم

الانعليههيعمامختلفةالأرضظروفكانتلقد

سعبيلفعلى.الديناصوراتفيهاعاشتالتيالفترةأثناء

والعديدوالهملاياالألبجبالمثلمناطقتكنلم،المثال

نباتأييظهرولمبعد.تشكلهاتمقدالسطحيةالمعالممن

الثديياتوكانت،المتوسطةالحياةحقبأواخرفيإلامزص

نأكما،للغايةصغيرةالمتوممطةالحياةحقبفيالمميزة

صارتقدانذاكشائعةكانتالتيوالحيواناتالنباتات

تماما.انقرضتأنهاأونادرةاليوم

فيكانتالقاراتبأنالعلماءيعتقد.والمناخالسطح

وأثناء.هائلببحرمحاطةواحدةأرضيةكتلةمامرحلة

فىالأرضيةالكتلةهذهبدأت،المتوسطةالحياةحقب

القاراتهذهوانجرفت.القاراتمكونةوالتفككالتكسر

الحالية.مواقعهافياستقرتحتىبعضهاعنمبتعدةببطء

التجولمنالديناصوراتتمكنتعديدةولسنواتولكن

.القاراتهذهتربطالتياليابسةعبربحرية

تغيرتبعضعنبعضهاالقاراتابتعدتوكلما

كانت،زمنيةولفترةمناخها.وكذلكالسطحيةمعالمها

الشماليةوأمريكاأوروبامناطقمعظمتغطيالضعحلةالبحار

الأكثربالسهولكثيفةغاباتوأحاطتآسيا،وجنوبي

الدلتاويةوالمناطقالمستنقعاتأحاطتوكذلكجفافا

الحياةحقبمنمتأخرةمرحلةوفيالبحار.بسواحل

تتشكلالروكيوجبالالهملاياجبالبدأت،المتوسطة

الشمالية.أمريكامنالبحاروزحفت

فيماعاشتقدالديناصوراتتكونأنالمحتملومن

المتوسطة.الحياةحقبمعظمأثناءالالمشوائىالجويشبه

البحارمنالقريبةالمناطقفيالطقصرأنالممكنمنحيث

الممكنمنوكذلك.العامطوالمعتدلةبرطوبةمتميزاكان

.جافسنويبفصلمتميزةكانتالداخليةالمناطقأن

البرودةنحوالطقسأتجه،المتوسطةالحياةحقبوبنهاية

.والجفاف

النباتيةالحياةتغيرت.والحيوانيةالنباتيةالحياة

الأولالنصفففي.المتوسطةالحياةحقبفيوالحيوانية

هيللمخاريطالحاملةالأشجاركاشط،الحقبةتلكمن

مثل:أنواعاالنباتيةالحياةوشملتانتشارا.النباتاتأكثر

والسرخسيات،البذور،عارياتمنالسيكعسيات

أليابسةحيواناتأما.السرخسيةوالأشجار،والحزازيات

التماسيح،هناككانت،الديناصوراتإلىفبالإضافة

وأنواعوالسلاحف،والسحالي،والحشرات،والضفادع

لحيواناتفإضافةالبحارفيأما.الصغيرةالثديياتمنقليلة

البحر،وقنديل)البطلينوس(،والرخويات،المرجانمثل

وسمك،البحرونجموالحبار،،والإسفنجيات،والقواقع

زواحفهناككانت،الأخرىالألحمماكوبعض،القرش

البتيروسورسأما.وبليسيوسورسإكثيوسورستدعى

الطران.تستطعمجنحةزواحففكانت

النباتاتأصبحتفقد،الزواحفزمننهايةومع

السرو،الغاباتأشجاروشعملتالانتشار.واسعةالزهرية

والشجروالحور،،لنخيلوا،لبلوطوا،والقبقب،والجنكة

الأفاعيظهرتوكذلكالطوروظهرتالأحمر.

للأوائل.ا

الأسماكعلىاشتملتفقدالبحريةالحيواناتأما

المشابهةالمفترسةالعظميةالأسماكلبعضإضافةالحديثة

السلاحفوكذلكم7.3طولهابلغوالتيللسردين

مودمماسورس.المسماةالعملاقةوالسحاليالضعخمة

الديناصوراتأنواع

رئيسيتين:مجموعفنإلىالديناصوراتالعلماءقسم

هاتانوتختلف.الأورنيثيسشيان2-الصوريشيانأ

اسمهايعنىالتيفالأولى:الوركتركيبفيالمجموعاتان

السحالي،لوركمشابهوركبوجودتمتازالوركيةالسحلية

وركبوجودويمتازالوركيالطيرتعنيالثانيةأنحينفي

المجموعتينهاتينمنمجموعةوكلالطيور.لوركمشابه

.الديناصوراتمنأساسيةسلالاتعدةمنتتكون

حقبطوالالديغاصوراتأنواعبعضعاشتوقد

فيفقطعاشتأخرىأنواعاأنحينفى.المتومعطةالحياة

الحقبةمنهاتتكونالتيالثلاثالفتراتمنفترتينأوفترة

الترياسىالعصورهيالثلاثالفتراتوهذهكلها.

فيماالترياسىعصرامتدوقد.الكرديماسىووالجوراسي

عصرأنحينفيونصفسنةمليون02وه024بين

مضت.سنةأمليون38و502بينفيماامتدالجوراسي

حقبةفيالأطولالعصر)وهوالكريتاسيعصرأما

مليون38163بينفيماتقريبااستمرفقدالميسوزوي(

خلت.سنة

وأشرسأضخمعلىاحتوت.الصوريشيانمجموعة

منأساسيةأنواعثلاثةهناكوكانالديناصورات
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)قبلالترياسيالعصروهي،أقسامثلاثةإلىيمقسمالدياطيسورياحص!اأ!طواتعيتالديناصوراتكاتكانتالتىالأزمنة
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!ح!سورسلوآ

م!للطوا

الأخيرالجوراسيالعصر

ثسجناسوكومبو

م"،8للطهوا

الأخيرالجوراسىالعصكر

لسيسنيثووآ

م8،1للطهوا

الأخيرالجوراسيالعصر

ينونيثسد

م7،2لطولا

الأخيرالكرلمجاسيالعصر

تيرانو!

لطهولا

لعصرا

م6.7لطولا

الأحيرالكرلمجاسيالعصر
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أصسورولودا2البروسوروبودأ:وهيالصوريشيان

لثيروبودا3-

علىالمجموعاتهذهمنمجموعةكلواشتملت

الوركية.السحافيديناصوراتمنالعديد

نمتالبلاتوسورس،فيالحالهوكماالبروسوروبود.

ورأسطويلبعنقتتميزوكانتأمتارستةطولهابلغأنإلى

وعلىأحياناالخلفيتينرجليهاعلىتسيروكانتصغير.

أثأ!هدهوكانت.أخرىأحياناالأربمأرجلها

022نحوقبلظهرتوقد.النباتاتآكلةالديناصورات

أحصرابدايةفيانقرضتفقدمايبدووعلىسنةمليون

الجوراسي.

وبلغ.أ!ديناصوراتاعالمأغةعماكانتالسوروبود.

جلوسهاعمدأصوركامنوارتفاعهام12نحوطولها

ونص!أمتارأربعةإلىالمترونصفأمتارثلاثةحوالي

بينيتراوحالنموالكاملةأفرادهامعظموزنوكان.المتر،

وكانتمتريا.طناوعشرينو!مبعةأطنانتسعة

الحالهيكماضخمةأرجلأرلغعلىتمشيالسوروبود

صغيرورأسطويلةرقبةلهالمثاليوالسوروبود.الفيلفي

هوأسسوروبوداوكان.وعميقضخموصدرطويلوذيل

أصبحتوقدالجوراسيالعصرفيالرئيسيالخباتأكل

العصرفىأهميةأكثرالأخرىالنباتآكلةبعض

بودالسوروبقاياالأحافيرامختصووجدوقد.الكريتاسى

ويعد.الجنوبيةالقطبيةالقارةعدافيماالقاراتكلفي

من)البرونتصورص(البرونتوسورسأولاتوسورسالأ

،الناسمنللعديدوبالنسبة.المعروفةالسوروبودأفضل

صورةللذهنتستحضرديناصوركلمةفإن

منأقصرالأماميةسيقانهكانتحيث،الأباتوسورس

أما.العنققاعدةتجاهمنحدراظهرهوكانالخلفيةسيقانه

بدافقدالمعروفةالديناصوراتأطولوهوالدبلودوكس

وأخفأنحفأنهإلاللأباتوسورسكبيرةلدرجةمشابها

منكلوعاش.م27نحوإلىنموهووصلوزنا.

فيماالجوراسيالعصرخلالوالدبلودوكسالأباتوسورس

بقاياعلىعثروقد.الشماليةبأمريكاالانيعرف

أوروبا.فيالاباتوسورس

عرفالسوروبود،منآخرنوعوهو.البراكيوسورس

مو.فقطإفريقياشرقفيالمحيصالضخمالحيوانهذا

مناطقمنالعديدفيعاشقدالبراكيوسورسبان،ذلك

ارتفاعووصل.الجوراسيالعصرخلالالعالما

إلىمايصلوزنهوبلغأ!صثر.أوأم2إلىالبراكيوسورس

الخلفية.منأطولالأمامية!ميقانهوكانت.مترياطخا77

ينحدرحيثالزرافاتمثلتقفالحيواناتهذهوكانت

الذيل.باتجاهالأسفلإلىالظو

آكلةالديناصوراتمنالوحيدةكانتالثيروبود.

علىالقامةمنتصبةالحيواناتهذهوسارت.اللحوم

امتازتالمثاليةالثيروبودوديناصورات.الخلفيت!ترجليها

لحفظمستقيمبش!صلخلفهاتحملهطويلعضليلذيل

اعنوأ

عوراتينالدا

.الوركتركي!حسبودانوالصوريتميالىالأورستيسشيالىهما:رئيسييرقسم!!إلىاسديساصوراتاالماحثولىيقسم

أنواعهاومن،الصوريشميانأماأ!يور،11!ىأرريامتلركرلها،احصريتوسورسامت!!التيالألواعاوهىالأورليتيسمتسياد،!ا

السحالى.متلركوشلها،الألوسورس

ورتتيثسميانلأالصوريشيانا

سسورلوأ

لرسوريثوكور
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الكبيرةوللثيروبود.نحيفةالأماميةأطرأفهاوكانت.التوازن

الصغيرةالثيروبودأما.ضخمطويلورأسقصيرعنق

الثيروبودولجميعأصغر.ورؤوسطويلةأعناقلهافكانت

طوالعاشتوقد.الشفراتتشبهوأسنانقويةفكوك

الميسوزوية.الحقبة

المعروفةالثيروبودأشهرمنالمفترسوالتيرانوسورس

رعباالأكثروهوالطاغيةالسحاليملكمذااسمهاويعني

التيرانوسورسطولويبلغ.عصرهفياللحوماكلةبينمن

وبلغتقريبا.ام2إلىطولهوينموالوركمنأمتارثلاثة

لعحمأ5حواليأسنانهوبلغتطولآالمترحواليرأسهطول

أنهالدرجةجداقصيرةأماميةأطرافللحيوانوكانطولأ.

وقد.أصبعانأمامىطرفولكل.الفائدةعديمةتكونقد

الزواحف.عصرنهايةقرابةإلىاليابسةالتيرانوسورسساد

فيللتيرانوسورسالقليلةالأحافيربعضاكتشفتوقد

فىالكبيرةللثيروبودبعفالأحافيرووجد.الشماليةأمريكا

الجغوبية.وأمريكاآمميا

ظهورقبلطويلةولفترةمشةمليون051حواليقبل

الديناصوراتهىالألوصوراتكانتالتيرانوسورس،

التيرانوسورستشبهوقدكانت.للحومألاكلةالرئيسية

الألوصوراتأمتازتكما.الضخامةلنفستكنلمولكنها

هذهمنكلأصائفيوبثلاثةأطولأماميةأطرافبوجود

الدينونيكسالصغيرةالثيروبودوشملت.الأطراف

وفىطولآالمترحواليالدينونيكسوكان.والأورنيثوص!

يستخدمهكانربماضخممنحنمخلبيوجدقدمكل

شكلعلىكانفقدالأورنيثوميسأما.فريستهلتمزيق

واشتملتتقريئا.حجمهاوبنفسالريشفاقدةنعامة

وهوالمعروفةالديناصوراتأنواعأصغرعلىالثيروبود

الدجاجةبحجمالحيوانهذاكانحيثالكومسوجناش

تقريبا.

وكانت.النباتآكلةمنكانتالأورنيثيسشيان.

منهاوللعديدالشكلمنقاريةعظميةبزوائدمزودةأسنانها

الطاشيريالعصروفيجلدها.فيعظميةصفائح

الديناصوراتأهمالأورنيثيسشيانأصبحت)الكريتاسى(،

وكانمنهاأساسيةأنواعأربعةهناكوكان.النباتآكلة

يلي:كمااليابسةعلىظهورهاح!سبترتيبها

)الأسطغور(.الستيجوسورس-2.الأورنيثوبودس-ا

كلاشتملوقد.السيراتوبسيان-4.الأنكيلوسورس3-

مختلفةأعدادعلىنوع

أرئعلىإماالسيريستطعوهو.الأورنيثوبودس

الأحافيروأولى.فقطالخلفيتينالرجلينعلىوإماأرجل

أحدوهوللإجوانودونكانتالمكتشفةالديناصورية

تسعةحواليالإجوانودونطولوبلغ.الأورنيثوبودسأنواع

طرفكلإبهامفيعظميةشوكةلهوكانتطولآ.أمتار

عصرطوالالأورنيثوبودوعاشتالأماميةأطرافهمن

لزواحف.ا

ديناصورفيتطورهاقمةالأورنيثوبودسووصلت

الدكبيلديناصوراتوكانت.الهادروممورسأوالدكبيل

وقد.الطاشيريالعصرخلالكبيربشكلمنتشرةهذه

وأمريكاوأمشرأليابآممياالانالمعروفةالمناطقفىعاشت

مقدمةفيمنبسطمنقارمنهاواحدلكلوكان.الشمالية

إلىتمتدالأسنانمئاتبهافكوكوبهالبطمنقاريشبهالفم

وطويلة،قويةخلفيةسيقانلهاكانتكما.الفممؤخرة

ونمت.شبكيةأصابعذاتنحيلةأماميةوأطراف

وسبعةمترينمنيقتربماإلىهذهالدكبيلديناصورات

تسعةعلىيزيدماوبامتدادالوركمنارتفاعاالمترأعشار

امتار.

مثلالدكبيلديناصوراتأنواعبعضوهناك

وأنواع.والمنخفضةالمنبسطةالجمجمةذاتالأناتوسورس

ظاهرعظميعرفلهاالتيالكوريتوسورسمثلأخرى

خلالأنوفهامنممتدةهوائيةقنواتولهارأسها.أعلىفى

الدكبيلديناصوراتأنالعلماءبعضويعتقد.العرفهذا

بالمشعمالمرعبةأصوائاتصدركاشطربماهذهالعرفية

.بالبوقالشبيهةالهوائيةالقنوات

الضخمةالنباتاتآكلاتمنكانتالستيجوسورس

القائ!ة،ظهورهاعلىعظميةصفائحتحملالتيالكبيرة

أحسنومن.مضتلحشةأمليون05نحوقبلعاشتوقد

فيماعالقالذيالستيجوسورسهوالنوعهذامنعرفما

أربععلىهذهسارتوقد.الشماليةبأمريكاالآنيعرف

مترينحواليوارتفاعهاأمتارستةنحوطولهاوبلغأرجل

.قصيرةورقبةصغيررأسولهاالوركمنالمترونصف

فقدولهذا.الأماميةمنكثيراأطولالخلفيةسيقانهاوكانت

الأرضمنبالقربمتدليةالحيواناتهذهرؤوسكانت

.للأماممنحنيةوكأنهاوبدت

الصفائحمنصفانأوصفللستيجوسورسوكان

ذيلهاوكانالظهر.طولعلىالممتدةالرأسيةالعظمية

هذهساعدتوربما.العظميةالأشواكمنبزوجينمسلحا

ساعدتوربماالأعداء.منحمايتهفيوالصفائحالأشواك

تبريدنظاممنكجزءالعملفيأيضاالصفائحهذه

الظهروفوقحولالمارالهواءيقومأنالممكنفمن.للجسم

الصفايمح.هذهفيالمارالدمبتبريد

معروفةوهي.)الأنكيلوصورات(الأنكيلوسورس

وعريضةقصيرةحيواناتوهي.المدرعةبالديناصورات

معظمطولتراوحوقدأرجلأربععلىوتمشي

ولهاأمتاروستةالمترونصفأمتارأربعةبينالأنكيلوسورس
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أجسامغطتوقدالمتر.نصفعلىطولهايزيدجمجمة

ثقيلة.عظميةصفائحالأنكيلولحسورسرمعظمورؤوس

هذهوتنموزوائد.أوأشواكذوثالصفاهذهمنوالعديد

ولبعض.الرأسخلفيةعلىأوالأكتافعلىعادةالأشواك

الذي!!دهايةفىالعظاممنكبيرةكتلةالأنكيلوسورسأنواع

عاشتوقدالأعداء.اضدكعصااستعمالهاويمكن

العصرإبانالعالممناطقمنالعديدفيالأنكيلوسورس

سي.الكريتا

وكانت،قرونذاتديناصوراتكانتالسيراتوبسيان

وحيدبحيوانماحدإلىوشبيهةأقدامأرلغعلىتمشي

وسبعةالمتر،أعشاروثمانيةمتربينطولهاويتراوحالقرن

حصانكماضخما.رأم!ولهاالمترأعشاروممتةأمتار

أأس.امنالخلفيالجزءعلىعظميهدبللسيراتوبسيان

أنوأعاحدوفي.أ!نقاعبرأ!دباهداوامتد

هدهكانت،3العستايراكوسورمثلالسيراتوبسيان

علىقرونالأنواعاهذهولمعفمأ.بأشواكمزودةالأهداب

واحد،وجهيةقرونثلاثةلهافالترايسيراتوبوجهها.

التيالقرونوتنمو.ع!تكلفوقوواحدالأنم!علىقصير

والمنون!طونيس.متركام!!إلىطولهافيلتصلعيونهافوق

خمسةوللبنتاسيراتوب.الأنف!علىكبيرواحدقرنله

وهوأسسيراتوبسياناأنواعوأحد.وجههعلىقرون

اسحيراتوبسيانوكانت.القرونعديمكانالبروتوسيراتوب

عاشتوقد.أ!ديناصوراتامنالرئيسيةالمجموعاتآخر

أ!شمالية.اوأمري!!ابآسياالآنمعروفهوفيما

الديناصوراتعاشتكيف

الديناصوراتأنعديدةولسخواتالناساعتقد

يشبهبشكلوعالشت،الحركةبطئةرعناء،مخلوقات

بعضأنبينتالأحفوريةالبراهينأنإلا،اليومزواحف

ربماالصغيرةالثيروبودخصوصاالديناصوراتأنواع

إلىإضافة،اليومزواحفمعظممنكثيراأنشطكانت

منأكثربالطيورشبهاأقربالديناصوراتمعفمأأن

وبنيةبسيقانهايتعلقفيمارذلك،اليومبزواحفشبهها

نأالعلماءبعضويعتقد.المنتصبةوهيئتهاأقدامها

منهاللطيورأسلافاتكونبأنأقربالديناصورات

يمكنالطيوردرالممةأنأيضاويعتقدون.اليومللزواح!

سببوحتىالديناصوراتحياةمعرفةعلىتساعدناأن

انقراضها.

إذافيماجزئياتكمنالديناصوراتمعيشةوكيفية

هوكما(الحرارة)مكتسبةالباردالدمذواتمنكانت

الحالهوكماالحارالدمذواتأواليوماشواحففيأ!الحا

تبعاتتغيرالباردالدمذواتجسمحرارةفدرجةالطيور.في

نجد،المثالسبيلفعلى.بهالمحيطالوسطحرارةدرجةأخغير

الهواءيصبححيثترتفعالسحليةجسمحرارةدرجةأن

أماجسمها.حرارةتفقدالسحليةفإنالهواءلردوإذاأدفأ

دافئجسمحرارةدرجةذاتفهيالحارالدمحيوانات

أكثرتكونماغالباالحيواناتهذهومثل.الثباتمعتدلة

.المتغيرةالحرارةذواتمننشاطا

منالديناصوراتكانتإذاماحولالعلماءيتفقولم

وتقليديا،الحار.الدمذواتمنأوأجارداالدمذوات

العديدأنإلاالبارد،الدمذواتمنالديناصوراتاعتبرت

الدمذواتمنقطعاكانتأنهايعتقدوناليومالعلماءمن

فإنهذا،ومعلشاطها.مستوىارتفاععلىأطحفاطالحمار

تفقدالضخمةالحيواناتأنإلىيشيرونآخرينخبراء

فإنولذلكجدا.بطيئةبصورةأجسامهاحرارة

لأحدالعظمىالهيكلتركيبإعادة

الألصارايحد!ش!صلأت!هوالأباتوسورسات

لتركيصالعلماءويقوم.الطميعيةالمتاحىفى

(اليسرى)الصورةالديئاصوراتهياكل

وتساعدوأسانها.المتححرةعظامهاا!كماقلإ

الهيئةتحيلعلىالناسالعظك!يةالهياكلهذه

الحيمرأحافيرأماالدياصور.علي!كالىالتى

البروتوسيراتوس.لحيوادفهى(أعلاه)الصورة

سم.16حوالىالميضةطول
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وثابتةدافئةحرارةدرجةتمتلككانتحتماالديناصورات

منكانتولوحتىالنشاطمعتدلةوكانتأجسامهافي

البارد.الدمذوات

البيفاكتشافمنالرغمعلىوالنمو.التكاثر

كيفيعرفونلاالعلماءفإن،للديناصوراتالأحفوري

علىبعضهابأنالقولرغمالديناصوراتأنواعتكاثرت

الزواحفمعظمتفعلكماالبيضيمعكانالأقل

لهاأعشاشابنتقدالإناثتكونأنالمحتملومن.الأخرى

بعضاعتنتوربما.بيضاتعدةفيهاووضعتالتربةفي

البيض.منوخروجهافقسهابعدبصمغارهاالديناصورات

لتبقىصغارهعنتخلىقدالاخربعضهاأنالمحتملومن

تستطيع.مابأحسنالحياةقيدعلى

أعمارمدىيخمنواأنإلاالعلماءيملكولا

امشغرقتهاالتيالفترةتحديدبإمكانهمولكن،الديناصورات

معدلويعتمد.ألاكتمالحجمإلىلتنموالديناصورات

الحارالدمذواتمنالديناصوراتكانتإذاماعلىالنمو

الحارالدمذوأتتنموحيثالبارد،الدمذواتمنأو

الأباتوسورسكانتفلو.الباردالدمذواتم!أكثربسرعة

05إلىاحتاجتبأنهاأغولايمكنالحارالدمذواتمن

طنا27تقاربالتىالمكتملةأوزانهاإلىللوصولسنة

فلربماالباردالدمذواتمنالحيواناتكانتولومتريا.

نفسإلىتصللكيأكثرأوسنةمائتياحتاجت

الضخامة.

أكثرأنإلىالأحفوريةالبراهينتشير.الجماعةالحياة

وشعغلتعاشتربماالديناصوراتمننوعاعشرينمن

منالعديدعاشوقد.الوقتنفسفيمعينةمنطقة

والدكبيلالسيراتوبسيانمتلقطعانفيالديناصورات

مثلالآخربعضهاأنحينفيوالستيجوسورس

وحيدةحياتهامعظمأمضت،التيرانوسورلرالأباتوسورس

.صغيرةمجموعاتفىأو

منالعديدمثلالديناصوراتأنالخبراءبعضويعتقد

وربما.الألوانمتعددةحيواناتكانتاليوموزواحفطيور

بعضبعرضقرائنهاالديناصوراتأنواعبعضاجتذبت

ديناصوراتفيالرأسفعرف.اللونالفاقعةجسمهاأجزاء

مثلا،السيراتوبسيانفيالعنقيةالأهدابوكذلدالدكبيل

جذبفيساعدتثمومنزاهيةبدرجةملونةكانتربما

القرائن.

السوروبودسبأناعتقادهناك.الطعامعلىالحصول

لكىالضحلةوالمستنقعاتالبحيراتفىيخو!شكانربما

كماالأشجارأوراقأكلتربماأو،المائيةالنباتاتيأكل

النباتاتعلىتغذتأوالدكبيل،ديناصوراتعملت

السهولأوالشواطئخطوطعلىنمتالتيالقصيرة

والسيراتوبسيانالانكيلوسورسفعلتكماالمنبسطة

والسيجوسورس.

الثيروبودوبعضوالتيرانوسورسالألوسورسأما

حيثصيادةحيواناتكانتأنهاالمحتملفمنالكبيرة

اكلةالضخمةالديناصوراتأساسيبشكلتفترس

اكلةالعملاقةالديناصورأتهذهكانت.وربماالنبات

حيواناتمنتصادفهماكلتأكلكالثيروبوداللحوم

تأكلكانتالصغيرةالثيروبودبعضأن.كماميتة

الثديياتيصيدالاخربعضهاوكان،البيضأوالحشرات

نأالممكنومن.الزواحفأوالصغيرةالديناصوراتأو

ويمكنهاجدانشطةكانتهذهالصغيرةالثيروبودبعض

الدينونيكسمثلالاخربعضهاكانوربما.بسرعةالجري

الذئابتفعلكماجماعيةبطريقةيصطادالمفترس

.اليومالبريةوالكلاب

آكلةالديناصوراتتميزتالأعداء.منالحماية

مننفسهالتحميالتشكيلاتمنبالعديدالنباتات

منحماهاقدالضخمالثيروبودحجمأنويعتقدالثيروبود.

كانتفالأنكيلوسورس.الأخرىالمفترلممةالحيواناتمعظم

والسيراتوبسيان،للحمايةعظميةصفايحله

وأشواكهاقرونهاباستعمالقامتربماوالستيجوسورلر

كانتالدكبيلديناصوراتأنكماالأعداء.لمحاربة

مهاجمةلتتجنبالعميقةالمياهفيالسباحةتستطيع

لها.الثيروبود

الديناصوراتانقرضتلماذا

لمدةاليابسةعلىسيطرتقدالديناصورأتأنيعتقد

الزوأحفسيطرتكماسنة،مليون051تقارب

63نحوومنذوالبحر.السماءعلىالأخرىالفعخمة

الضخمةالزواحفهذهانقرضت،مضتسنةمليون

.الأرضعلىالثديياتومميطرت

لتفسيرالنظرياتمنالعديدالباحثونوضعولقد

.الأخرىالضخمةالزواحفوبعضالديناصوراتاختفاء

الأرضى.المناختغيرنظريةالتفسيراتهذهأقربأنويظن

لالدرجةبارداالجوأصبح،الكريتاسيالعصرأواخرففي

لدرجةكبيرةالديناصوراتوكانت.الديناصوراتتحتمله

وأريشلهاوليسأوكارها،فيتسبتأنمعهايمكنلا

فيمكنهاالصغيرةالحيوأناتأماالبرد.منلحمايتهافرو

وأفرووالطيوروللثد!ات.الباردةالفتراتخلالالسبات

أماكنإلىيهاجرأنبعضهايستطيعكماللحمايةريعق

هذهفإن،السبلوبهذهالبارد.الطقسلتجنبدفئاأكثر

إبادةفيتسببربماالذيالبردمنالنجاةيمكنهاالحيوانات

.الديناصورات
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.المناخفيتغيراتتتضمنأيضاأخرىنظريةوهناك

القريبةالنجومبعضانفجارأنالباحثينبعضيعتقدحيث

مناممبغيربارداجواأوجدتخطيرةإشعاعاتأطل!ىقد

تستطهعفلم،السنينآلافاستمرالأرضعلى

سبباذلككانوربماوالبردالإشعاعتجمبالديناصورات

إبادتها.في

أضباتاتاا!صلةالديناصوراتأنالخبراءبعضويعتقد

خلالتطورتالتىالجديدةالنباتاتأكلمنتتم!شلم

وبانقراضها.جوعاموتهاإلىأدىمماالكريتاسيالعصر

بها.كماتتغذىكانتلأنهاأيضااللحومأكلةانقرضت

تتمكنلمالديناصوراتأنالآخرينالخبراءبعضيعتقد

لذلك،مإلثدلياتالغذاءعلىبمجاحالتنافسمن

نأتقترحأخرىنظريةوهناكللبقاء.مقاومتهاخسرت

العصرنهايةفيبالأرضاصطدمقدكبيراكو!صا

نحتركانذلكأثرفإن،النظريةلهذهوطبقا.الطباشعيري

أسةحافي-الثلجبلوراتأوالغبارمنالأطنالىبلايين

ضوءالحطامهذاحجبوقد.بالمحيطالكوكباصطدام

وتم!ضتأشهر.وستةأشهرثلاثةبينتتراوحلمدةالشمس

دأإلاالمعتمةأغترةاهذهتحملمناليابسةالنباتاتبدور

فإن،النباتاتهذهنموولعدم.تنملمنفسهاالنباتات

ماتتقدالنباتاتآكلاتالديناصوراتمنالعديد

بآكلاتتتغذىكان!التيالديناصوراتوكذلك

اليالسةحرارةدرجةانخفاضفيالظلاموتسبب.النبات

واثنيأشهرستةبينتتراوحولمدةالتجمددرجةمادونإلى

فيأكبردمارإلىالمناخفيالتغيرأدىوقدشعهرا.عشر

الثديياتلأنالعلماءويفترض.الديناصوراتأعداد

وأفرائهابوساطةالبردمناتقتقدوالطيورالصغيرة

أجذورباتتغدىكانتلأنهاالانقراضمنونجتريشها

أظلاماانحساروبعد.المتعفنةوالأعشابوالمكسرات

والجذورالبذورمنثانيةمرةاليالسةالنباتاتنمت،العام

منة.ال!ط

نأواحدةلنظريةيمكنلابأنهالعلماءمنعديدويشعر

،الديناصوراتانقراضممببكاملبشكلتفسر

مسايرةمنتتمكنلموببساطةالديناصوراتأنويقترحون

.الطباشيريالعصرنهايةمعالأرضعلىالحادثةالتغيرات

عصرإنهاءفيشاركتربماالأسبابمنمزيجافإنلذلك

الزواحف.

الديناصوراتمعرفة

.الديناصوراتلمعرفةالطرقمنالعديدالعلماءلدى

أحافيردراسةخلالمنتتمالطرقهذهأهممنواحدة

الديناصوراتسنفإن،المثالممبيلفعلى.الديناصورات

مأنباتآكلالحيوانكانإنيتوقعالخبيريجعلأنيم!ش

.لحومآك!ط

الإحاثةعلماءالأحافيريدرسونالذينالعلماءيسمى

خلالمنالديناصوراتعنالعلماءويتعلم)الأحافير(.

أصفاتمشابهةصفاتلهاالتيالحيواناتملاحظة

الفيلةدراسةيمكنهم،المثالسبيلفعلى.الديناصورات

حياةعنالمزيدلمعرفةالأدغالشىأغرناوحيدوكدلك

.الأرضعلىعاشتاكتيالكبيرةالحيوانات

بأنيعلمأحديكنلمالديناصور.اكتشافات

بدايةحتىذلكواستمرأبداوجدتقدالديناصورات

عثرواالذينالناسإنحيث.الميلاديعشرالتاسعالقرن

عاموفىكنهها.يعرفوالملديناصورسنأوعظمةعلى

جدايوناسمهإنجليزيطبيبزوجةوحدتام282

وأطلعتالصخر.فيجزئيلشكلمدفونةكبيرة!شامانتل

نأمانتلوعلمالأحافير.يجمعكانالذيزوجهاعليها

اسمهاالجنوبيةأمريكاجنوبفيسحليةسنتشبهالسر

الزواحفأحدمناتيةالسنهذهأنواقترح.الإجوانة

)سنالإجوانودونوسماهاالإجوانةتشطأضياالضخمة

(.أللإجوألة

منأخرىأنواعبقايااكتشافتم،مشينبضعوحلال

اقترحأم،184عاموفى.المنقرضةالكبيرةالزواحف

الزواحفهذهأنإنجليزيعالموهوأوينريتشاردالسيد

حيواناتمننعرفهمماالختلفةالزواحفمنلمجموعةترجع

هذهوأصبحتديناصوريااسمأوينأعطاهاوقد.اليوم

أصبحتصنيفهاودكنبالديناصوراتتعرفالمجموعة

معقدا.

العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعأ!رناأواحروفي

أمريكاغربيفيالديناصوراتم!كثيرةبقايااكتشفت

وإفريقيا.وآسياوأوروباأصشماليةا

الديناصوريةالبقايابهذهالعالمفيالمناطقأغنىومن

كندا.فيألبرتاجنوبىفيالأحمرالغزالنهرواديمنطقة

للديناصوراتالمتحجرةبالبقاياجداغنيةأحرىمنطقةوهناك

جوبي.صحراءمشارفعلىالصينفييانغزنجإقليموهي

ومنغوليابلجيكافيأيضاكبيرةوأحافيررواسبتوجدكما

أستراليافيأما.العالمفيأخرىعديدةومناطقوألمانياوتنزانيا

عنهالكشفتموماالديناصوراتبقايامنالكثيريكتشف!فلم

وتنتميمؤخرا.فكتورياومنكوينزلاندمنرئيسيةلصورةأتى

الأونيثوبودسإلىأمشراليافىكشفهاتمالتيالديناصورات

المصفح.والأنكيلوسوردر

والمعاهدالمتاحفتقومالدليماصور.أحافيرعلىالعمل

أحافيرفيالباحثينالعلماءبدعمالتعليميةوالمؤسسات

)الأحافير(الإحاثةعلماءويقومودراممتها.الديناصورات
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اليابسةفيهاتعرتالتيالأماكنفيالأحافيرعنبالبحث

العميقةالصخريةالطقاتأ!بحتحتىوالمياهالريحبفعل

الصخورلإزالةيقومونوبعدهامكشوفةللأحافيرالحاملة

تعلوها.التي

الأجزاءباستخراجيقومون،الحالاتمنكثيروفى

الصخورتغطةثمومنالأحافير.علىالمحتويةالصخرية

الجصويجف.الباريسيوالجصبالقماشوالأحافير

شحنيتموبعدهاواقصلبغلافشكلعلىليصبح

المحتبر.إلىالأحافير

والأسنانالعظامبتنظيفالعاملونيقومالختبر،وفى

الختصونيقومربماوبعدها.المكسورةالعظاموإصلاح

معبعضهاالعظامبوضعالعظميالهيكلتركيببإعادة

،تستبدلالأحيانبعضوفى.معدنىإطارعلىبعض

وأالجصأوالزجاجيةالأليافمنبقماالمفقودةالعظام

جمئالعظامالعلماءيكتشفماونادرا.البلاستيك

الحيوانطوليقدرونفإنهمثمومنضخملديناصور

وجدوها.التيالعظامعلىاعتمادا

لأجلللديناصوراتنماذجبعملالمتاحفبعضتقوم

تصورويحاول،العظميالهيكلالخبيريدر،سإذالعرض

المعدنمنإطارايبنونثموجلدهبعضلاتهالحيوانشكل

والأغطيةالأسلاكفيهويثبتون،العظميالهيكليشابه

الديناصور،لجسمالمتصورةالهيئةعلىيتشكلبحيث

ع!يهليضفيالمناسبباللونويطلىبالجلدأخيراويغطى

حقيقيا.شكلا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التارلقم!طماحيوانعلم،اللإحاثة

الزواح!لأرضا

لمجنحةاحم!لزوااحفورةلأا

بمادوررويأندروز،

الموضوعصرعنا

-5

الدينادوراتعالم

وا!اخالستلح-أ

والحيوالمجةالنباتيةةابب

صوراتفيالداأنواع

أصوريشيانامحموعة-أ

رنيتيسشيانالأو!

عوراتالديناعاشتكيف

والمموالتحاتر-أ

الحماعيةاةالحب-ب

الديناصوراتانقرفستلماذا

الديناصوراتمعرفة

الد!ناصوراكتحثمافات-أ

الديناصورحافيرأعلىالعهلب

الطعامعلىالح!حول

الأعداءمنالحماية

أسئلة

الديماصور؟انقراضلتفسيرالعلماءطورهاالتيالسظرياتما-أ

؟الطهعامعلىالسيروبودديماصوراتتحصلكيى-2

تكودأنالمحتملمنالتيالديناصوراتأنواعلعضاذكر-3

.قطعانش!ولعلىعاشت

؟الديناصوراتأحافيرصالأحافيرءعلطيبحثالمماطقأيدي-4

عنتحتلفانوكيف؟الديناصوراتفيالرئيسيتادالمجموعتادما

بعضهما؟

؟اللحومآكلةكانتالديماصوراتأي6

؟الديناصوراتأحافيرأهماكتشا!تمأين7

الكهربائى.الموددنظر:ا.مويئالدا

فيويستخدم.الصناعيةالمتفجراتأهمأحدالدكاميت

ولشق،الحجارةومقالعالمناجمفيالتفجيراتإحداث

ا!شخدموقد.الضخمةالمبانيأساساتووضعالقنوات

.الحروبفيالتدميريةللأغراضأيضاالديناميت

اسمهزيتيسائلالديناميتفيالمدمرةوالمادة

أخرىموادمعالمادةهذهخلطويتم.النتروجلسرين

منأومشيمورقتصئمنأسطواناتوتوصثي

تسمىالتي-الأسطواناتهذهقوويتراوح.البلاستيك

01بينطولهاويتراوح،ملم02و.22بين-الحزاطيش

سم.76و

تسمىتدميرنبيطةتوضع،الديناميتولاستخدام

نهايتيإحدىفيالتفجيركبسولةأوالمفجر،الغطاء

داخلأسطوانيتجويفطريقعنالعبوةوتوضعالخرطوش

وماالخرطوش!حولالتربةردميتمثم،المتفجرةالمادة

فىعاملوهذا.عديدةمحالاتفيالصناعةفييستخدمالديناميت

فيثقمتالتيالحمرةفيالمتفحرةالمادةم!عبوةيصعالفضةمنجم

المنجم.حائط
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ررعلىالضغطشمآمن،مكانإلىالانتقالوبعدحولها،

ال!ربائى،الصمامطريقعنإماالتفجيرويحدثالتفجير.

كهرلائي.تياراسعتخدامطريقعنوإما

منرئيسيةأنواعأربعةتوجد.الديناميتأنواع

ديناميت2-المباشر.الديناميت-أ:وهي،الديناميت

النشادر.جيلاتين-4المباشر.الجيلاتين3النشادر.

اوروجروينمط!ةعلىابلثرالدليماميتيحتوي

أصوديوم.اونتراتالشجرلبمثلكيميائيامعالجوخليط

أصبحثم،الديناميتأنواعأقدممنالمباشرالديناميتويعد

منبدلآالأغراضمعظمفيمستخدماالنشادرديناميت

المباشر.الديناميت

أمانا،وأ!ضرقوةأكثرلأنهالنشادرديناميتوشسم

أرريناميتاهذايحتويرألمباشر.االديناميتمنتكلفةوأقل

زغاراتتسمما،أقلأدخنةويشجالنشادر،نتراتعلى

هذاعلىأيصلقو.أ!ديناميتاأنواعسائرمنبرودةأكثر

بها،المسموحالجفجرةالمادةاسمالديناميتمنالنوع

الديناميتهذااستخدامالممكنمنأنهالالمسماهذاويعني

إشعالإلىشيهاالديناميتاستخداميؤديالتيالمناجمفى

الهواء.فيوالغازاتالتراب

يسمىصئبجلمنالمباشرالجيلا-لينويصنع

مادةمنالمتفجرالجيلاتينويتكونا!لتفجر.الجيلاتين

تسمىمتفجراتمنصغيرةبكميةالممتزجةالنتروجلسرين

نتراتوتضاف.البارودقطنان!:البارود.قطن

المباشر.الجيلاتينأضصنيعأخرىوم!صناتالصوديوم

فيالمباشرالجيلات!!مح!!يحلالنشادرجيلاتينوأصبح

.اللأغراضمعظم

النشادرنتراتإضافةطريقعنالنشادرجيلاتينيصمنع

حيلاتينمادةوتقاومالمتفجر.الجيلاتينإلىأخرىوم!صنات

الماح!.داخلالتفجيرفيوتستخدمالماء،النشادر

ألفردالسويديال!صمياءعالماخترع.تاريخيةنبذة

.أم867عامالديناميت-نوبلجوائزمؤسه!-نوب!!

الترابأنواعأحد-اللشطوراتترابنوبلاكتشف

النيتروجلسرين.منكبيراقدرايمتصالذي-الطباشيري

المشطوراتترابتحويليتمأنالممكنمنأنهواكتشف

منخطورةأقلمتفجرةمادةإلىبالنتروجلسرينالممزوج

قوةأكثرالمادةهذهوكانت.وحدهاالنيتروجلسرينمادة

التفجير.فيبعدفيمااستخدمتولذلكالبارود،من

والجيلات!تالمباشرالديساميتاكتشافهمننوبلوامعتخرخ

المتفجر.

ديناميتالعشرينالقرنبداياتفياخترعثم

مخططوبدأنفسهالقرنمنتصفوفيالنشادر،وجيلاتين

النشادرنتراتمنخليطالحشخدامالتفجيرعمليات

الديناميت،منبدلآل!أول35المسمىأ!قوداوزيت

وهي،القوامرقيقةطينيةمتفجراتأيضاواستخدموا

الممسماةالكيميائياتمنذائبنصفخليط

وتلكل!ول،35متفجراتوتتسم.نيتروكاربونيترات

ذلكومع،الديناميتمنتكلفةأقلبأنهاأ!واماالرقيقة

أخرىمتفجراتأيةأوالديناميتا!شخدامأأنبدفلا

التدمير.عملياتفي

نوبل،النتروجلسرين،بمالصمامةالمتفجربمأيضا:انظر

تي..إن.التيبيرناردبمألفرد

دلطاقةالختدفةالأشكالدراسةالحراريةالديئاميلأ

إلىشكلمنالطاقةتحويلوكذلك،والشغل،الحرارةمثل

والفيزيائيون،،وال!جميائيون،المهندسودويستخدمآخر.

وفي،الطيعةفيالأحداثلفهمالحراريةأسديناميةاقواعد

وأفقدوحساب،الآلاتتصميممث!!أخرىنشاطات

الكيميائية.أضفاعلاتافيالطاقةاكتساب

أساسعلىرئيسيةبصفةالحراريةالديناميةتقوم

فيالطاقةأنعلىالأولالقانونينص)مبدأين(،نونينق

خلقهايمكنلا،معقدةآلةأوبسيطاشيئاأكانسواء،نظام

إماالطاقةفإن،ذلكمنوبدلأإفناؤها.يمكنولا،العدممن

نظاممننقلهاوإمااخر،إلىشكلمنتحويلهايتمأن

الغازي)العنفة(التوربينمثلالحراريالمحركفمثلالاخر.

طاقةإلىوقودمنالطاقةبتحويليقوم،النوويالمفاعلأو

طاقةإلىالحراريةالطهاقةبتحويليقوم،ذلكوبعد.حرارية

الكميةوتبقىشغل.لأداءا!متخدامهايم!شمي!صاني!جة

تغيير.دوننفسهاهيدائما،للطهاقةالكلية

معينة،بتغيراتتمرداخليةطاقةأيضاولجمئالأنظمة

بدرأسةالعلماءويقومأبدا.تفنىولا،لاتمستحدثولكنها

التغيراتبقياسوذلك،الداخليةأ!اقةاهذهفيالتغيرات

،الحرارةودرجة،الححممثلخواصعلىتطرأالتي

.النظامفيوالضغط

يتعلقفهو،الحراريةالديناميةفيالثانيالقانونأما

مثلا،القانونلهذافطبقا.الطاقةلعملياتالطبيعيبالاتجاه

إلىحرارةأكثرجسممننفسها،تلقاءمنالحرارةتنساب

حقيقةيفسر،الثانيالقانونوهذا.فقطحرارةأقلجسم

يأ،كاملةكفاءةذايكونأنيم!شلاالحراريالمحركأن

إلىوقودهمن،الحراريةالطاقةكليستطئشويللاأنه

طاقتهبعضينقلالمحركلأنوذلك.ميكانيكيةطاقة

به.المحيطةالأبردالأجسامإلىالحرارية

كلوسيوس،،الحرارةبمالداخليةالعشوائية:أيضاانو

،بريسكوتجيمس،جولبمإيمانويليوليوسرودلف

.فونروبرتيوليولرماير،
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دراسةالفيزياء،فيالديناميكاعدم.علمالديئاميكا،

تؤثرقوىنتيجةحركتهاواتجاهلممرعتهاتغيرالتيالأجسام

هذهبينأو!إلعلاقةقدنيوتنإسحقالسيروكانعليها.

وينص.للحركةالثانيقانونهفيالحركةفيوالتغيرالقوى

تساويماجسمفيتؤثرالتيالقوةأنعلىالقانونهذا

أن!:.القوةاتحاهفىتسارعهفيمضروباالجسمهذاكتلة

الحركة.،القوة

الإستاتيكا.الميكانيكابمأيضا:ان!

ن!يةتدورعلم.،الكميةالكهربائيةالديناميكا

الإلكتروناتتفاعلحولالكهربائيةالديناميكاعلم

خواصتتناولوهى.الكهرومغنطسىوالإشعاع

والتفاعلاتوالفوتوناتوالبوزيتروناتالإلكترونات

المجالاتمعوتفاعلاتهاالجسيماتهذهبينالمتبادلة

شحناتذاتفالإلكترونات.والكهربائيةالمغنطسية

شحناتذاتإلكتروناتوالبوزيترونات،سالبةكهربائية

الإشعاعمنصغيرةحزموالفوتونات،موجبةكهربائية

ضوئية.جسيماتاعتبارهايمكن

والبوزيتروناتالإلكتروناتعنتصدروالفوتونات

التفاعلاتهذهوتؤدي.خاصةظروفظلفيوتكونها

.الأخرىالجسيميةوالخواصالشحنةفيتغييراتإلى

علىالفيزياءدارسيالكميةالكهربائيةالديناميكاوتساعد

وقد.الدقةمنعاليةبدرجةوتقديرهاالتغيراتبهذهالتنبؤ

الديناميكاتطويرفيالأساسيةالإسهاماتتحققت

علىالعشرينالقرنمنالأربعينياتفيالكميةالكهربائية

منتشونجروجوليانفينمانريتشاردالفيزياءعلماءيد

انظر:.اليابانمنتوموناجاأتيرووسينالمتحدةالولايات

فيلبس.ريتشارد،فينمان

عدىالمؤثرةالقوىبدراسةتعنىالهوائيةالديئاميكا

مناخرنوعأيأوالهواءفىحركتهأثناءماجسم

وأيةالطائرأتعلىالهوائيةالديناميكاقوىوتؤثر.الغازات

العلماءويدرسالهوأء.فيمتحركةأخرىأجسام

لأنهابهاويهتمونالهوأئية،الديناميكاقوىوالمهندسون

.الأجسامحركةفىتؤثرالشالقوىهي

نأقبلالهوائيةالديناميكارايتالآخواندرسوقد

وفي.الطيرانمنفعلياتتمكنطائرةأولصنعفيينجحا

أسعاممياتالطائراتصناعيستخدم،الراهنالوقت

.الطائراتجمئأنواعتصميمفيالهوائيةالديناميكا

علىأيضانفسهاالهوائيةالديناميكاأساممياتوتنطبق

ونتيجةوالجسور.المبانيحولمرورهأثناءالهواءانسياب

مبادئامشخدامالمعماريينالمهندسينفعلى،لذلك

فوقالهواءانسيابلتحثيلالكيروسينبخاريستحدممرئيهوائىنفق

دوامةمخلفاالمحارحلالالليزرشعاعويقطع.حربيةلطائرةنموذج

التيالمعلوماتتحليلوشكم.الاجنحةعلىالرءقودلتوضيحزرقاء

بالحاسو!.السفقاحتباراتمنعليهايحصل

السحابناطحاتصمودمنللتأكدالهوائيةالديناميكا

الديناميكافإن،المنطلقهذاومن.الرياحلقوةومقاومتها

أدائها.تحسينفيالسياراتمصممميتساعدالهوائية

الديناميكاعلمأساسياتأيضاالمهندسونيستخدم

والتوربيناتوالمكربناتالمضخاتتصميمفىالهوائية

منجزءاالهوائيةالديناميكاعلمويعد.الغازية)العنفات(

ا!لوائع.ديناميكاباسمالمعروفالهندسةفرع

علمفيهالايدخلالتيالطيرانأنواعبعضهناك

الفضاءسفنحركةذلكأمثلةومن.الهوائيةالديناميكا

أساسياتفيهالاتتحكمالتيالخارجيالفضاءفيالسابحة

يولدهواءوجودلعدمذلكويرجع،الهوائيةالديناميكاعلم

سفنفإن،ذلكمنالرغموعلى.الهوائيةالديناميكاقوى

خلالطيرانهاأثناءالهوائيةالديناميكاتخفئلعلمالفضاء

بعضمجالاتفيمرورهاأثناءأوالأرضيالغلاف

لأضى.االكواكب

انظر:،الطائراتتحليقكيفيةعنالمعلوماتمنولمزيد

.لطائرةا

لهوائيةاميكالدينااقواعد

الديناميكابقوتيالهوائيةالديناميكاقواعدمعظمترتبط

والسحب.الرفع:وهماالأساسيتينالهوائية

سطححركةعنتنتجهوائيةديناميكيةقوةالرفع

الرفعقوةوتؤثرالهواء.فيالطائرةكجناحرافعأنسيابي

الطائرةالرفعقوةوتعطي.الحركةلاتجاهبالنسبةقائمةبزاوية

الهواء.فينفسهاالسرعةعلىوالبقاءالارتفاععلىالمقدرة

رفعقوةالهواءفيحركتهعندالانسيابيالسطحويحدث

السطحعلىأكبرضغطذاتتكونالناتجةالقوةلأن

عنالناتجبالضغطمقارنةالانسيابيللسطحالسفلي
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أعلىأ!سغطافيالاختلا!عنوينتج.العلويالسطح

أعواءاسريانسرعةفياختلاثوأسفلهالانسيابيالسطح

دانيالاكتشفهاالتيأطمبادئطبفاوذلك،المسطحينعلى

نأعلىتنصوالتى،سويسريرياضياتعالموهو،برنولي

.قاعدة،برنوليانظر:.سرعتهزيادةمعيقلالسائلضغصأ

أماميةمتقدمةحاشةالنمودجيوللسطئالمنساب

المسمابأ!واءااقترابوعند.حادةخلفيةوحافةمدورة

الس!نحوأيتجهويتفرتششعبفإنه،المتقدمةالحافةمن

اسميابيكونأنلابدرفع،قوةعلىوللحصول.المنساب

للسطحالسفليوالسطحالعلويالسطححولالهواء

يألهديمستأيمتماث!!(،)غيرالتناظرعديمالانسياي

التناظرعديمالانسيابيتولدأدويمكن.محددةمنظومة

علىويطلق.منحنشكلذيسطئانسيابيا!شعمالعند

الانسيابويحدث.التقوساسمالحالةهذهفيالانحناء

بزاويةالهواءمعرافعاسميابيسطهحالتقاءعندالتناظرعديم

بأسلوبواندماجهماالانسياب!تتزاوجمنولابد.معينة

هذااحضش!وقد.الخلفيةأطحافةتركهماعندمنتظمسلس

صتينتجر.حصتاو..كالأ!انيااضياضياتعالماالشرط

أضناظراعديمالهواءوانسيابكوتاوضمعهالذيالشرط

أصلسطهخأمحلوياالسطحعلىأعلىبسرعةالهواءجريان

ضغطلقلوهكذا،لهالسفليبالسطحمقارنةالانسيابي

ونتيجة.بالس!إلسفليمقارنةالعلويالسطحعلىالهواء

الهواء.فيأعلىإلىالانسيابيالسطحيرفع،لذلك

الانسيابيالعسطحبمقدرةأيضااش!قوةشرحويم!ش

الانسيابيالسط!ويحول.أسفلإلىالهواءاتجاهتحويلعلى

ءاأعهاأغاءإلىبالإضافةأضقوسازاويةخلاأطمنالهواءاتجاه

ثةالحرصوان!تمنأصثالثاالقانونوينص.معينةزاويةعند

!ثأنعلىنيوتنإسحهتالسيرالإنجليزيالعالموضعهالذي

.الاتجاهفيلهومضادالمقدارفيلهمساوفعلردلهفعل

أسف!!،إلىالهواءاتجاهلتحويلالمنسابالسطحيقوموعندما

إلىالمنسابالسم!!!ذايد!الحركةلهذهالفعلردفإن

الر!.قوةينتجثمومن-أعلى

زاويةعلىأمعاساالجناحعنالناتجةالرفعكميةتعتمد

كلأيضايؤثركماالعالىالرفع)معدات(ونبائطالهبوب

مقدارعلىالجناحوسرعةالسطحومساحةالهواءكثافةمن

الر!.

معالجناحيحدثهاالتيالزاويةهي.الهبوبزاوية

الهبوبزاويةتعييرللطهيارويمكن.بهالمارالمنسابالهواء

ويمكنالفضاء(.ديئرةالصاأ)موضعالطائرةوضعبتغيير

زاويةبزيادةالجناخعنالناتجةالرفعقوةزيادةماحدإلى

سرعةزيادةإمكانيةتعنيالر!قوةفيريادةوأي.الهبوب

أطأ.بسرعةالتحليقأوالطائرةصعود

.الطيرانسلامةفيمهمادوراالهبوبزاويةتؤدي

إذاالجناححولبسلاسةينسابأنءللهواولايمكن

وإذاألانحدار.شديدةأوحادةالهبوبزاويةأصبحت

الهواءانسيابمنفبدلآحادةالهبوبزاويةأصبحت

دواماتصورةفيويصبحفحأةينقطعفإنه،بسلالمسة

الجناحعلى،الهوائيةالدواماتاسماعليهايطهلق،صغيرة

كبيرةدرجةإلىالرفعقوةمنأسدواماتاهدهوتقلل.

ويطلق.الأرضنحولأسفلتهبطأطهائرةاتجعلوجدا،

الطائرةتتحطمأنويمكن.الهوياناسمالحالةهذهعلى

وتحلق.السرعةوجهعلىالهبوبزاويةتخفضمالما

درجة،أوهدرجات4بينتتراوحهبوببزاويةالطائرة

51منأكثرالزاويةاصعبحتإذاالطائرةتهويأنويمكن

درجة.02أو

الانسيابيللسطحالرفعقوةتعتمد.العاليالرفعنبائط

بسرعةالجناخيتحركلموإنالهواء.فيالجناخسرعةعلى

وأعلاهالجناحأسفلبينالضغطفيالاختلاففإن،كافية

فىسالطائرةللاحتفاظالكافمة.الة!لمد-11!د.أ
"رخلو-لويء!يوس

الطيارونيحاول،والإقلاعالهبوطعملياتأتناءرأعواء.ا

بأجزاءالطائرةتزودولهذا،ممكنةسرعةلأقليطيرواأد

رفعبقوةالطائرةلتمدالعاليالرفعنبائطعليهايطلقخاصة

النبائطهذهوتشتمل.ممكنةسرعةبأقلتطيرلكيكافية

.خديشق3-سدفة2-قلابةأ-:منك!!على

.جناحكلظهرفيبمفصلاتمتصلمقطعوالقلالة

بسلاممةالقلابةتتوافق،الاعتياديةالطرانرحلةأثناءوفي

،للهبوطوذلكالقلاباتبإنزالالطيارويقوم.الجساحمع

إنزالوعند.الإقلاعأثناءأيضاالأحيانابعضوفي

ويعطي،للجناحالتقوسنسبةصتزيدفإنخا،أغهـلاباتا

سرعةتخفيضعلىيساعدوبالتالي،أططائرةرشعقوةذأسك

.للهبوطاستعداداأطائرةا

طرفمقدمةمنبالقرببمفصلمتصلجزءوالسدفة

فإنلسرعتها،منالطائرةتخفف!وعندما.جناحكل

التقوسلزيادةالأمامإلىتلقائيةبصورةتتحركالسدفة

الر!.قوةزيادةعلىالسدفةتعملوبالتالي،للجماح

.للجناحالأماميةالحافةطولعلىشتحةالخديوالشق

أعلىبسلاسةالانسيابفيالهواءالخديالشقويساعد

كبيرةهبوببزاويةتطيرأنللطائرةيمكنوبهذا،الجناح

قوةتزيدهذهالهبوبزوايةفإنوبالتالي،تهوياندون

الرفع.

الأماميةالحركةتقاومهوائيةديناميكيةقوة.السحب

مقدارعلىكبيرلقدرالجسمشكلويؤثر.للجسم

منقدرأقلعنهايتولدالتيالأجسامعلىويطلق.الحسحب

منالخاليةالأجساماوالانسيابىالخطأجسامالسحب
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المربعش!صل:مرتفعسحب

ثيهككككككهككس!

يضيرحييم-

يارالحرحطاماثدو

وتحدت.دوامةإلىحولهالهواءجريانتحويلفييتسبالمتحركةالأشجاءمروكتيرأ!واء.اخلاليرشيءحركةم!تخمىقوةالحب

.الدواماتتشكيلعلىيساعدلاالجاحشكللأنضسيفةمقاومةيواجهالطمائرةجناحمثلالأشياءولعضشديدا.سحباالدوامات

بحيثالطائراتالمصممونويبني.الهوائيةالديناميكية

ذاتالطائراتوتحتاج.ممكنقدرأقلفيهاالسحبيكون

يحسنكما،طاقةأقلمحركاتإلىالمنخفضالسحب

المفهومهذاوينطجق.الطائرةأداءمنأيفئاالمنخفضالسحب

سحبا.تواجهلأنهاوالقطاراتوالمركباتالناقلاتعلى

الاحتكاكسالسحب-السحبمننوعانويوجد

جميععلىالمقاومتانهاتانوتؤثرالشكلى،والسحب

السحبمنثالثنوعيوجدكما.المتحركةالأجسام

الأجسامعلىفقطيؤثروهوع.المحرالسحبعليهيطلق

يظهرالسحبمنرابعنوعهناكويظلالرفي.عمليةأثناء

.الصوتسرعةتفوقبسرعةالطائرةتطيرعندمافقط

الجسمسطحبينمباشرةيتولدالاحتكاكيالسحب

الهواءطبقةعلىويطلقلهالمتاخمةالرقيقةالهواءوطبقة

جميعفيالاحتكاكويحدث.المتاخمةالطبقةاسمتلك

أخرىطبقةعلىمائعوسطمنطبقةتنزلقعندماال!وف

جسملأيالمتاخمةالطبقةفيالهواءجزجاتوتتحرك.منه

وأللسطئ!موازيةمنتظمةمسارات-أ:طريقتينبإحدى

الحركةعلىالمهندسونويطلق.منتظمةغيرمسارات2-

يعرفبينما،الطبقيالانسياباسمللجزجاتالمنتظمة

الدفقويزيد.المضطربالدفقباسمالمنتظمغيرالسريان

الاحتكاكي.السحبمنالمضوب

فيالطبقيالانسيابصورةفىالمتاخمةالطبقةتكون

الهواءيصئانسيابأنويمكن.متحركجسمأيمقدمة

يتحركعندماالنقاطبعضعخدمضطربدفقصورةفى

تأخيرالطائراتمصمموويحاول.الجسمطولعلىالهواء

الدفقإلىالطقيالانسيابحالةمنالسريانتغير

السحبلتخفيضوذلك،ممكنةفترةلأطولالمضطرب

المتجعةالطرقوإحدى،ممكنقدرأقلإلىالاحتكاكي

قدرالمستطاع.ناعماأملسالمتحركالسطحجعلهيلذلك

عندالمنسابالهواءينفصلعندماينتجالشكليالسحب

طاقتهاتمتصوهي.هوائيةدواماتمنتجامابجسممروره

سرعةمنتقللوبهذا،الشكليالسحبمسببةالجسممن

الأجسامفيالشكليالسحبويحدث.المتحركالجسم

،المثالسبيلوعلى.الانسيابيالخطعديمةالأشكالذات

بسرعةتتحرككبيرةشاحنةخلفتسيرسيارةسائقيشعر

عنالناتجةالهوائيةبالدواماتتهتزسيارتهأنشديدة

الانسيابي.الخطذاتغيرالشاحنة

خلالمنالشكليالسحبمنالمهندسونيخفض

يضعونكما.انعسيابيةخطوطذاتأجسامتصميم

ومولدات.الطائرةأجنحةعلىالدواماتمولدات

صفوفهيئةعلىتلصقرافعةانسيابيةأسطحالدوامات

قدراالدواماتوتنئمولدات.الرئيسيالجناحأعلىطويلة

التيالمتاخمةالطبقةفيالتشويشأوالاضطرابمنقليلا

.الانفصالمنتحفظها

السحباسمأيضاعليهويطلقالمحرضالسحب

الضغطبينالفرقنتيجةالمحرضالسحبوينشأالنابخ.

فيللانسيابالهوأءميلعنالنابخوأسفلهالجناحأعلى

طولعلىالهواءويميل.الجناحطولعلىعكسىاتجاه

يميلبينما،الخارجنحوللاتجاهللجناحالسفليالسطح

الداخل.نحوللاتجاهللجناحالعلويالسطحعلىالهواء

الانسياباسمالحركةهذهعلىالطجرانمهندسوويطلق

دوامةتكونإلىالانسيابهذاويؤدي.مستقيماتجاهفي

فيالهوائيالتدويمويحاول.جناحكلطرفخلفهوائية

خطورةالظاهرةهذهوتسببللخلفالطائرةدفعالدوامة

.الطائرةهذهمؤخرةمنبالقربتحلقطائرةأيةعلى

المحرضالسحبمقدأرالطائراتمصصمويخفض

بحيثالجناحيصممونفهم.الطائرةأجنحةفيبالتحكم

وضعأيضاللمصممينيمكنكماوضيقا،طويلايكون

لمنعللأجنحةالعلويالسطحعلىمافلزمنشرائح

المستقيم.الاتجاهفيالانسياب

الصوتيةوالفرقعاتالصدميةالموجات

فيالهواءضغطفياضطراباتالمتحركةالطائرةتولد

سريانمنالضغطاضطراباتوتنتجبها.تمرالتىالمناطق

المدورالشكل:متوسطسحب

،لإ-*-؟صيهييم!أ-

ثمخس!ؤ!هى

الجناحلتمكل:منخفضسحب
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الطائرةوجسمالطائرةأجنحةحولوانسيابهالهواء

الطائرةعنمبتعدةالضغطاضمراباتوتنتقل)الهيكل(.

موصثدفمنالبركةفيالموجاتتنتقلكماتماما،

بسرعةالضغطاضطراباتوتنتق!!.الساكنالماءفيحجر

!سمستوىعندكماسا،225بنحوأي-الصوت

منر،وتشويشهالضغطاضطراباتهووالصوتالبحر.

أصهواءااضطراباتعناضاتجةاالأخرىاالأصواتأنواع

اختراث)دويالصوتيةوالفرقعاتالصدميةالموجات

.(الصوتحابر.

الصوتىالدوييحدثكيف

كاتااصط

اصعصاا

ا،رصر1

،اكواءاصعصا!ىا،تاصص!إخد!لطيئةلسرعةتطيرالتىالطائرة

الضاروة.أمامتتحركوه!!دا،تأ!واسسرعةتسيرالاصصرالاتوهده

ا،ثاصط

اصعطا

ص!رلاا

الاصصاواعاتاسرعةلمم!أيالموتبسرعةتطيرايىالطاثرة

مقدمةشالاصطهـا،تاتلكترا!عمهايخىتسسها،التيالهوائية

صدمية.موحهحدو!إلىشتؤدياعائرةا

موحهإحدات!يتتس!الموتسرعةحاجزتخترقالتيالطائرة

ياصهيادوالأرصراع!احالرايسمعححيتالأرضراإلىتصلصدمية

الموحة.تلكإليهمتصلحايا

الطائرةتحليقعنالناتجةالضغطاضطراباتتنتقل

سرعةمنأعلىبسرعةالصوتسرعةمنأقلبسرعة

الحالةهذهفىالطائرةصوتشانولهذانفسها.الطائرة

الأرضعلىالناسويسمعنفسها،الطائرةعلىيتقدم

التيالطائرةصوتأما.إياهارؤيتهمقبلالطهائرةصوت

علىصوتهافلايسمعالصوتسرعةمنأسرعبسرعةتطر

الموقع.هذاشوقئرةأ!اأامرورلعدإلاالأرضا

لوصفالماخيةالأعدادوالطيارونالمهمدسونيستحدم

سرعةمنأعلىأوقريبةبسرعةتطيراختيأطائراتاسرعة

سرعةضعفيتعادلبسرعةتحلقالتيوالطائرة.الصوت

أعدادوتستخدم.2ماخلسرعةتطيرأنهايصيالصوت

علىثابتامقداراأجعستالهواءفيالصوتسرعةلأنماخ

الطائرةارتفاععلىأ!وتالممرعةتعتمدحيث،الدوام

عندالصوتينتقل.المحيطالجوفيأ!واءاحرارةودرجة

تبلغبسرعةمأءحرارةدرجةوعندالبحرسطحمستوى

الارتفاعاتعندالصوتسرعةوتق!!.حصماس091،1

عندالحرارةدرجةمنأقلالحرارةدرجةت!صنحيتالعالية

ينتقل،المثالمحبيلوعلىأجحر.اسطحمستوى

بسرعةالبحرسطحفوقأم00002ارتفاععندأصوتأ

.اسحصم1).06

سرعةبقسمةالماخيأمحدداعلىالحصولويمكن

.الطائرةارتفاعمستوىعندالصوتسرعةعلىالطائرة

بسرعةتطيرلطائرةالماخيالعددفإن،المثال!مبيلوعلى

091.1هيأم000.2ارتفاععخداسكرا091/1

.ماخ21.1أو!اس060.1علىمقسومةكماس

معرعةوهيواحد،ماخم!أعلىلسرعةالطيرانويعرف

بسرعةأطراناأماالصوتى.فوقالطيرانباسمالصوت

منالأبطأالطيرانباسمفيعرفواحدماخمرأقل

.الصوت

الشديدةالضغطاضطراباتهي.الصدميةالموجات

أصوت.اسرعةمنأعلىبسرعةالطائرةطيرانعنالناتجة

لأنالطائرةأمامتتحركأنالضغطلاضواباتولايمكن

وتترأكم.الطائرةسرعةمنألطهأبسرعةتنتقلالاضطرالات

وتتداخل،صدميةموحةمحونةالضغطاضطرابات

الطائرةمقدمةفيببعضبعضهاالصدميةالموحات

ومؤخرتها.

.الطائرةعلىالسحبقوةمنالصدميةالموجاتتزيد

تساعدهابمميزاتالصوتمنالأمعرعالطائراتوتصمما

هذهفيالتصميمسماتوأهم،أحسحباقوةدخفيضفي

وحواف،حادةمدببةمقدمةذاتتكونأنالطائرة

بسهولة.الهواءاختراقمنيم!صهامماورقيقةحادةأجنحتها

جسممنالخلفىأل!تحاهفىزواياتأخذأنللأجنحةويمكن
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الطائراتوتحتاجأكبر.بصورةالسحبقوةلتقليلالطائرة

محركاتأوقويةنفاثاتإلىالصوتمنالأسرع

عنالناتجةالعاليةالسحبقوةعلىللتغلبصاروخية

الصدمية.الموجات

منالأسرعالطائرةطيرانبعد.الصوتيةالفرقعة

وأدوياالمكانهذافيالناسيسمعما،مكانعلىالصوت

يماتلالصوتيةبالفرقعةالمسمىالصوتوهذا)فرقعة(.

الموجاتعنالصوتيةالفرقعاتوتنتجالانفجار.صوت

صوتيينانفجارينسماعويمكن.الطائرةمنالصدمية

كلبيندقيقتينأودقيقةبفاصلنفسهاالطائرةمنصادرين

منأعلىبسرعةتطرالتيالطائرةوتولدواخر.انفجار

فيإحداهماصدميتينموجتينالأقلفيالصوتسرعة

تصلأنيمكنلكنمؤخرتها.فىوالثانيةالطائرةمقدمة

صوتىدوييسيمبحيثمتقاربوقتفيالموجتينكلتا

واحد.

تؤديدرجةإلىقويةالصوتيةالفرقعاتتكونأنيمكن

قوتهاوتعتمد.المبانيوتصدعالنوافذزجاجتحطيمإلى

وشكلها.وارتفاعهاالطائرةلطيرأنالماخيالعددعلى

قوةزادتالطيرانمستوىوانخفضالسرعةزادتوكلما

الصوتية.الفرقعةوارتفعتالصدميةالموجة

تاريخةنبذة

هذهأولفييأتي.الهوائيةالديناميكاعلمرواد

أولويعد،دأفينشيليوناردوالإيطاليوالعالمالفنانالقائمة

رسعموقد.علميبأسلوبالطورتحليقحركةدرسإنسان

الميلاديعشرالخامسالقرنمنالثمانينياتفيدافينشي

ورسوماطيرانهاأثناءالطورحركةتبينتوضيحيةرسوما

الطران.يمكنهالآللاتتخطيطية

العالمقام،الميلاديعشرالسالغالقرنأواخروفي

منالرالغالقانونبوضعنيوتنإسحقالسيرالإنجليزي

هذافينيوتنشرحوقدالهواء.لمقاومةالأساسيةالنظرية

مثلمائعووسطالجسمبينالمؤثرةالقوىماتفعلهالقانون

خلالالجسمتحركبينفرقأيوجودعدمولاحظالهواء.

الجسم.حولالمائعالوسطوحركةالمائعالوسط

الهوائيةالديناميكاقواعداستخدامفيالناسيبدأولم

وذلك،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيإلامنهاوالالمشفادة

منأثقلطائرةمستخدماالطرانالإنسانمحاولةعند

فيكايليجورجالسيرتمكنام،853عاموفىالهواء.

الطائرةهذهحملتوقد،شراعيةطائرةأولبناءمنإنجلترا

وادئاليعبرمضطراركبهاالذيكايليالسيرعربةسائق

أول،ألمانيمهندسوهو،ليلينتالأوتوأصبحوقد.صغيرا

.ام198عامذلكوكان،بالفعلشراعيةطائرةقادمن

صمويلالأمريكيالعالمنشرأيضاأم198عاموفي

الهوائيةالديناميكاعلمعنعلميبحثورقةأوللانجلي

نموذجبنىوقد.الهوائيةالديناميكافيتجارببعنوان

عندولكنفعلا،الطيرانفينجحتبالبخار،تدفعطائرة

بمقياسطائرةعلىنفسهاالصغيرالنموذجقواعدتطبيق

لانجلىمحاولاتوكانت.تحطمتالنفطبقوةتعملكبير

الطيرانفيرايتالأخويننجاحمنقليلةفترةقبل

وقد.ام309عامالمروحيةللطائرةنموذجامستخدمين

ونظمالهوائيةالأنفاقمثلمعداترايتالأخواناستخدم

انظر:.والسحبالرفعقوتيلتقديرمختلفةموازين

رايت.الأخوان

الألمانيالمهندسطور،العشرينالقرنبدايةوفي

أسهمكما،للسحبالمتاخمةالطبقةنويةلودفئلراندتل

الرفي.لقوةفهمنافي

أستخدأمأظهرحاليا.الهوائيةالديناميكاعلم

مأ419منالفترةفيالأولىالعالميةالحربفىالطائرات

منالفترةفيالثانيةالعالميةالحربفىوكذلكام،189-

وعديدةمتقدمةأبحاثإلىالحاجةأم459-أم939

الطائراتتطويروبعد.الهوائيةالديناميكاعلممجالفي

المهندسونبدأ،العشرينالقرنمنالأربعينياتفيالنفاثة

عامشهدوقد.الصوتمنالألممرعالطرانبدراسة

الصوتمنألممرعبحسرعةتطرطائرةأولام479

الصاروخية.الدفعقوةذلكفىمستخدمة

مصمموطور،العشرينالقرنمنالخمسينياتوفي

كالسكينحادةلتصبحالطائراتمقدماتالطائرات

لتخفيضذلكوكل،التراجعيالامتدادذاتوالأجنحة

توصلالحاليالقرنمنالستينياتبدايةوفي.السحبقوة

الطيرانيمكنهاتراجعيامتدادذاتأجنحةإلىالمهندسون

منالاتجاهمتغيرةالأجنحةومكنت.والمستويالمستقيم

الهبوطويسرتالأمانوفرتكما،عاليةبسرعاتالطيران

القرنمنالسبعينياتبدأيةوفي.منخفضةبسرعات

والاتحادمعا،وبريطانيافرنسامنكلعملتالعشرين

بناءمنالدولهذهوتمكنتمنفردا،)السابق(السوفييتي

.الصوتمنالأصرعالطائرأت

منالثمانينياتفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتبدأت

إكس-الطائرةعلىاختباراتالميلاديالعشرينالقرن

المتوقعمنوكان.تقدميامتدادذاتبأجنحةالمجهزة92

أفضلوقدرةللطائرةأكبرثباتاالتصميميعطيأن

عاموفي.العاليةالهبوبزواياعندوخاصة،للمناورة

برنامالأمريكيةالمتحدةالولاياتبدأت،أم869

هذاويهدف،الخارجىالفضاءطائرةعنأبحاث
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،عاديمطارمنالإقلاخيمكنهاطائرةبناءإلىالبرنامج

)ماخعديدةمراتالصوتسرعةمنأعلىبسرعةوتطير

لتهبطالأرضإلىتعودثمالأرضيالمدارإلى(أعلىأو5

نفسه.المطارفي

واردهاره،أعوائيةاالدينامي!صاعلماتقدممنالرعمعلى

بالديامي!ظالخاصةالمش!!لاتمنعددهماكمازالأنهإلا

:الصعوباتهدهوتشمل.الانحتىتحللمالتيالهوائية

فائقةللطائراتأفضلبصورةجديدةتصميماتأ

يرتصوأ2-الصوتجدارانفجاراتفيهاتقلالسرعة

لأممبا!منخفضةمعحبمقاومةذاتطائرات

أسفاثةاكاتالمحرتصميماتحسين3-بالطراناقتصادية

.الطائراتعنالناتجةالضوضاءلتخفجض

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

اطر:حىالمحركأطائرهاالاسمياىالحصحيم

الأسوليةاا!روحةاكشراعيةةالطازاسفاتااسدءا

ال!يهـافياصنى!االمر!حيةالطار!ةالصوتحاحراحزاقدقي

أ!واءاالموحهةالقديفةالصاروح

تعملالتىالديناميكيةتشملالجماعةديئاميكيلأ

تفعلهماوتحددااللأشخاص!،امنمجموعةأيةعلىعملها

منظهمةأونادياالمجموعةهذهتكونوقد.المجموعةهذه

ممملها.بأأمةوربمابلجيشا،أوتجارية

!عشيئايعرفونأم09"عامقبلالعلماءيكنولم

آ.3!أصناامنمجموعةشيعملهاتعم!!التىالديناميكية

أصنس!اعلماءلاحهتوقتفيتلاه!ثمألاجتماععلماءبدأ

امشخدامفي،والمربونالسيا!ميونأحلماءواوالأجناس

وابتداء.الجماعةحياةأسرارعنللكشمىالعلميةالأدوات

دينامي!سةأصبحت،العشرينالقرنمنالثلاتينياتمن

الذينالعلماءقب!!منبهمعترفادرامعياحقلاالجماعة

جامعاتوأنشأت.الاجتماعيةالعلوممحالفييعملون

لصفةالجماعةديناميكيةلدراسعةأبحاثفرقعديدة

خاصة.

ديناميكيةعنالمعارفمنكبيرةمجموعةوتجمعت

ةبمنجوانبعلىالضوءالمعارفهذهوألقت.الجماعة

الختلفةوالأدوارومتطلباتهاالقيادةطبيعةمثل،الجماعة

وعمليات،المجموعاتداخلوالجذ!والصداقةللأعضاء

عنمعلوماتالبحثوضكما.الجماعةداخلالقراراتخاذ

وعن،الجماعةفيالأعضاءبيروالعلاقاتالتواصل

فيالناسيفعلهمافيتؤترالتيالخفيةالديناميكية

جديدةأفكارإلىالأمما!مياالبحثهداوقاد.مجموعات

لدىالمفيدوالعمل،المعنويةالروحارتفاعيسببماحول

.الجماعات

الأساسيةالأبحاثنتائجلترجمةمحاولاتوبدلت

عملية.وأساليبمبادئإلىالجماعةديناميكيةحول

تدريبيةبرامجتطويرإلىالتطبيقيةالجماعةديناميكيةوقادت

يتضمن،المثالسبيلوعلى.وقادتهاالجماعاتالأعضاء

وأأياملعدةمعايعيشونالأشخاصتجربة:البرامجهذهأحد

حولأفكاراويكونونسلوكهمالناسويلاحظأسابئ.

الاخرين.علىتصرفاتهمتأتيركيفية

أبحاثتمويلفييستخدمالذيالمالجلويأتي

والمنظماتوالحكومةالصناعةمنالجماعةديناميكية

ديناميكيةالمنظماتهذهوتستخدم.الوطنيةالتطهوعية

وإدارة،القيادةأساليبتحصينفيالتطبيقيةالجماعة

الجماعة.

علمبمالمعنويةالروح،الجماعيالسلوكأيضا:انظر

الاجتماعي.النفس

لحزبالعامتيرالس!(.؟؟)وليمديد!،

الحزبهذاتكونوقد)سانو(.السودانيالوطنيالاتحاد

تطيقإلىيهدفوكان.أم!58عامالسودانخارج

كانكما.وجنوبهالسودانشمالبتالفيدراليالنظام

نظرفيال!!علاميكالدينالنصرانيالدينباعتباريطالب

تماما.العربيةكاللغةالإنجليزيةاللغةواعتبارالدولة

شمالهعنالسودانجنوبفصلالحزبهذاحاول

المحاولة،هذهيعارضكانديخقوليمفرعأنمنالرغمعلى

المتحدةالأممنظمةإلىرسالةأم639عامفيف!صب

كان.الإفريقيةالوحدةمنظمةإلىو!صذأ!كالمعنىبهذا

السودانلقضيةحلعنيبحثإنمابأنهيزعهالحزب

عسكريجناحلهكانأنهظهروأحش،،السلميةأ!قبا

عصاباتحربتثيركانتالتيالأنانيا!وكةهولعدفيما

آخرمعهاالتوصلأمكنحتىالسودانجنوبشيدموية

ماتوقد.أم72!مارس21فيوذلكتفاهمإلىالأمرا

مقتولأ.دينقوليم

،السودان،العربيةالسياسيةالأحزابأيضا:انظر

تاريخ.

وتشكلالماشيةرعيفيتعمللعمودانيةقبيدةالديئكا

مايعيش.السودانجنوبيفيعرقيةمجموعةأكبر

،السودانجنوبسعهولفيالدينكامنالمليونينيقارب

وزراعةالأسماكصيدفيالرعيجانبإلىويعملون

والدخن.الذرةالرئيسيةمحاصيلهمومن.المحاصيل

.والخضراواتوالحليبالأسماكأيضاأغذيتهمتتضمن

ولايذبحونقطعانهممنالحليبعلىالدينكاويحصل

اللحم.أجلمنالحيوانات
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عليهيطلقأسمىبإلهالاعتقادالدينكاديانةتتضمن

الطقوسيونالقادةيرأس.عديدةوبأراوحنهياليك،اسم

السمك،صيدرمحسادةاسمعليهميطلقالذين

القادةوهؤلاء،النزاعاتويحسمونالدينيةالاحتفالات

الرممميدوهولونغارأويليدعىقائدمنينحدرون

السمكصيدرمحسادةبأنالدينكاويزعم.الأصلي

الصحةلتأمينيستعملونهاروحيةبقوةيتمتعون

وقلةمسلمينالدينكابعضأصبح.لشعبهموألازدهار

دينهميمارسونيعودواولمنصرانيةصارتمنهم

.التقليدي

النيل،إلىنسبةالنيليةالعائلةإلىالدينكالغةتنتمسب

أيضاالدينكامنالعديديتكلم.الإفريقيةاللغاتمنوهي

وال!نجليزية.العربيةاللغة

.الدينوريقتيبةابنانظر:.قتيبةابنالديلوري،

بكر.أبو،السنيابنانظر:.بكرأبوالديدوري،

-؟هـ،182-؟)حنيفةأبو،الدينوري

ويسمى،حنيفةبأبيويكنىدأود،بنأحمدم(.498

.العشابعليبناللهعبدأيضا

زارحيث،الرحلاتأحبواالذينالمسلمينعلماءمن

وبغداد،المنورة:المدينةمثلالعرببلادمنكثيرا

حيث،النباتعلمفيبتفوقهالدينوريعرف.وفلسطين

البحثفيحياتهوقضىوالالحشنتاج،التجربةعلىأسسه

والطريقةالعرببلادتربةودرس،والتعليموالتأليف

فيألفمنأولوهوالمهمةالنباتاتلزراعةالعلمية

فيالنباتعلمفيكتاباالدينوريألف.العربيةالفلورا

كتاببعنوانمفصلةموصعوعةهيئةعلىمجلداتستة

بعدالشخصيةملاحظاتهفيهجمعوالشجر،النبات

نباتاتعلىالكتابفاقتصرمواطنها،فيالنباتاتمعاينة

فكانفيها.تأقلصتالتيالأجنبيةوالنباتاتالعرببلاد

.النباتعلمفيالعربالمؤلفينأولبحقالدينوري

العلومفيمؤلفاتعدةله،الكتابهذاإلىوبالإضافة

كتابا.العشرينعلىتزيدالأخرى

فيوعاش،همدانبإقليمدينورفيالدينوريولد

(.الميلادي)التاسعللهجرةالثالثالقرن

)الأحياء(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

(.الكتاب)مشاهيرالعربيةالكتابةانظر:الإفشاء.ددوان

العرليه)الكتابةالعربيةالكتابةانظر:.التوقيعاىديوان

(.الاسلامصدرفي

فيالعربية)الكتابةالعربيةالكتابةان!:اوويز.ادووان

(.الإسلامصدر

.وهاجلامعالشيوعكثيرمعدنىحجرالدليىلسدد

الكريمة.الأحجارمنبوصفهأحياناالديوبسيديستخدم

للصخورالمكونةالمعادنمنمجموعةإلىينتميوهو

الغنيةالسليكاتأحدوالديوبسيد.البيروكسيناتتسمى

602!3!الاح.الكيميائىورمزه،والمغنسيومبالكالسيوم

ينصهر،اللونأبيضالنقيوالديوبسيد.السليكاتانظر:

فقدالحديدمنشوائبخالطتهوإذام،19513الدرجةفي

عندالديوبسيدلمجشكل.الخفيفالأخضرإلىلونهسغير

على،التحولأثناءشديدوضغطشديدةحرارةتطيق

شموائبعلىرئيسيةبصمورةيحتويالذيالكلسيالحجر

يتشكل.الصخريالتحولأنظر:والسليكا.الدولوميت

)الموادالصهارةأنواعبعضتبلورأثناءأيضاالديوبسيد

(.المنصهرةالصخرية

وهو،الثقيلالهيدروجينأيضاويسمىالديوترلوم

الكيميائى*ورمزهالنظير.انظر:.للهيدروجينثابتنظير

الهيدروجينية،القنبلةمنأمماسيجزءوهو+2،أو

الحيوية،والكي!ياء،الذريةالفيزياءأبحاثفىويستخدم

كلفيديوتريومواحدجزءحوأليوهناكوالكيمياء.

.العاديالهيدروجينمنجزء007.6

ضعفيحواليالديوتريومذرةكتلةتبلغ.خمسائصه

ذرةنواةوتحتوي.العاديةالهيدروجينذرةكتلة

الوزنويبلغ.فقطواحدبروتونعلىالعاديةالهيدروجين

نواةوتحتوي.9700.1الهيدروجينلذرةالذري

ويبلغ.ونيوترونبروتونعلىالديوترونوتسمىالديوتريوم

،الديوتريومولذرات.01410.2للديوتريومالكتليالرقم

ويتفاعلواحد.إلكترون،العاديالهيدروجينوذرات

بهايتفاعلالتينفسهابالويقةكيميائياالديوتريوم

أبطأبصورةيتفاعلالعادةفيولكنه،العاديالهيدروجين

اكتمال!.وأقل

أكعسيدلتكوينكسجين19معالديوتريومويتحد

أكسيدويستخدم.الثقيلالءانظر:02".الديوتريوم

الماءذاتالنوويةالمفاعلاتفيللسرعةمخفضاالديوتريوم

النوويالتفاعلفيالمنطلقةالنيوتروناتسرعةلخفضالثقيل

السريعةالنيوتروناتمنأفضلالبطيئة)النيوتروناتالمتسلسل

(.قسمينإلىالذرةانقسام-للانشطارتوليدا

الديوتريومالعلماءيستخدمماكثيرا:الاستعمالات

وفي.الحيويةوالكيميائية،العضويةالتفاعلاتلدراسة

ذرةتقومالديوتريومتصيفبعمليةتعرفالتيالعملية
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النظيري،المتتبعأو،ال!صاشفبمهمةأضقي!!االهيدروجين

ذراتم!أكثرأوواحدةمنبدلأبالعملوذلك

شماانوبعدالجزيء.فيالمرجودةالعاديةالهيدروجين

دراساتطريقعنالديوتريومموقعتحديديمكنالتفاعل

مهمةمعلوماتللعلماءالتقنيةهذهوتقدم.الطيفىالتحلي!!

أضفاع!.احدوتبكيفمةلتعريفهم

حسيماتبوصفها،الديوتروناتالعلماءيستخدم

هذهإحدىتستطيعو.الحسيماتمسرعاتفي،للقذف

إلى،الذيوتروناتتسريعبالسيكلوترونالمسماةالوسائل

!مبلا!!حتىاوملاي!تتبلغالطاقةمنمستويات

ألمادةاالجسيماتهذهتصيبوعندما.فولتالإلكترون

حديداعنصراولشكلذراتها،تركيبتغيرفإنهاالمستهدفة

تحول"السيكلوترونانو.الأصليأصلعنصرجديدانظيراأو

مر.العنا

رزلهالتريتيوميسمىللهيدروج!ت،آخرنظيرهناك

أ!يهإمضافاواحدبروتونعلىويحتوي3،حواليالذري

منخليصأينطلة!وعندما.ثابتغيروهو،نيوترونان

تفاعلىيحدث،ذريانفجارنتيحةوالتريتيومالديوتريوم

الهيدرزجينئرنفإذراتشتندمجمتسلسلحرارينووي

،الاندماجانظر.الطهاقةمنكبيرةكميةوتنطلة!معا،

.النوويالسلاح

كيميائيوهويوريكليتونهارولدأعلن.اكتشافه

طبقوقد.أم329عامللديوتريوماكتشافهعن،أمريكي

أ!يدروجين.اذرةعلىالذرةعنبورنيلزنظرياتيوري

وتتئ،السائلالهيدروجينفقونيلز.بور،انظر:

جائزةعلىيوريحصلوقد.المتبقيالسائلفيالديوتريوم

ليوتن.جيلبرتوكان.كتشافهاعنأم349لعامنوبل

اكسيدفصلم!أول،أمريكيكيميائيوهو،لويس

.أم329سنةالعاديالماءعنالديوتريوم

،يوري،التريتيومالنظيربمبمالهيدروجينأيضا:انظر

.كليتونهارولد

يونايخمافيلسوف.م(.ق323؟؟14)2دوو!جي!

منالكلبيةالمدرسةإلىينتمي.المقدونيالإسكندرعاصر

الكلمةمناسمهمأصكلبيوناأخد.القديمةاليونانيةالفلسفة

وكان.ديوجينلقبوهيالكلبلكلمةالمقابلةاليونانية

النفسضبطحياةالإنسانيعيشأنإلىيدعونالكلبيون

هذهأدت.والملذاتالماديةلالأموررغبةكلمنيتحرروأن

الأقوالبعضوفي.الخاصةحياتهفيالتطر!إلىالنظرة

حافيالشوارعفييمشيوكانبرميلفيعاش!أنه

مصباحايحملحانأنهشعهيرةأسطورةوتروي.القدمين

.الإنسانعنيبحثكانبأنهويعلنالنهاررابعةفي

نموذجاباعتبارهاالحيواناتحياةيقيمديوج!تحان

والثرواتالجيد،الميلادأنيعتقدكانلأنه،للإنسانية

أفضل.حياةعيشعلىالإنسانلعينلاواكشرف

(.الان)تركياالصغرىبآسيا،سينوبفيديوجينولد

للبئوعرضوهإيجيناإلىأثينامنرحلةأثناءالقراصنةأسره

.الناسحكمسوىحرفةيعرفلابأنهآسريهأخبركعبد.

لذأطثبيعونيالأغنياء،أحصرنيثييناأحدإلىمشيراأوقا

ديوجين،الكورنيثياشترى.معلمإلىيحتاجفإنهاشجلى

كانالاكبرالالممكندرزارهعندما.الأبنائهمعلمامنهوحعل

المعروفاطلب:لهقال،للشمسجسمهيعرضديوجين

أرجوقائلا:أجابهديوجينإنالأسطورةتقول.ترغبالذي

وعلقعلي،يسقطالذيالشمسنورعنتبتعدأن

لوددتالإسكندر،أكنلملوقائلا:ذلكعلىالإسكندر

ديوجين.أكونأن

بارفيثقبخلالمنإليهاينظرصورةاد!راط

أشياءأوأشكالآيعرضصغيرمعرضوهي،مظلمةححرة

المجسماتتتصاغر.مجسمةأومدهونةخلفيةأماممجسمة

كبيرةبمهارةالخلفيةمعوتختلطالمعرضر،حلفيةباتجاه

المتاحفتستخدم.حقيقيكأنهالمشهديبدوبحيث

الصناعية،والطرق،الوقالإلتاريحيةلإبرارالديورامات

يصئالتلاميذ.الطبيعيةبيئاتهافيوالنباتات،والحيوانات

مالتصويرمشاريعبوصفهابسيطةديوراماتأحيانا

.يتعلمون

تعنىالتياليونانيةالكلمةمنالديوراماكلمةاشتقت

مخترعوهوداجيير،لويقاملقد.خلالمنالنظر

م2821عامحواليمرةلأولال!طمةباممتخدام،فرنسي

الذيوالمسرحعرضهاالتيالشفافةالرسومعنأ!لتعبير

المجسم.علىالحاضرالو!طفيال!طمةوتدل،افتتحه

(.تاريخية)بذةالجبرالظر:.ديوفالتوس

ادتىوالسب!نالخمصالكيميائيةالموادمنالديوعسين

والهيدروجين،والكلور،الكربونعلىمنهاكليحتوي

للإشارةديوكسينكلمةتستخدمماوكثيرا.والأكسجين

مركبوهو،فقطالكيميائيةالموادهذهمنواحدةإلى

البنزينثنائيالكلوررباعي-ب-ديوكسين-.23.7.8

أنهالعلماءبعضويعتقد!!ح+إلىاللاتينياسمهويختصر

كيميائيا.أنتجتسامةمادةأقوى

مبيداتلصناعةثانويمنتجالديوكسينومركب

ومن.الصناعيةالعملياتمنأخرىومجموعة،الأعشاب

وأالتربةفيلاتنحللأنها،المادةهذهمنالتحلصالصعب
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الديوكسينمنللتخلصفعاليةالأكثرالطرقوإحدىالماء.

التربةأصبحتوقد.عاليةحرأرةدرجاتفيحرقههي

ملوثةالمتحدةوالولاياتوأوروباكندامنأنحاءفىوالمياه

منتجاتمنالمناسبغيرالتخلصبسبببالديوكسين

الصناعية.النفايات

بصورةالديو!نلمادةالصحيةالآثارتعرفولم

ولكن،الحيوأناتبعضعلىمبرماقضاءتقضيفهي.كاملة

تعرضوقد.مباشرةبصورةبهاترتبطلمالبشريةالوفيات

المعدةوألامالرأسآلاممثلصحيةلمشكلاتالناسبعض

نتيجةالشبابحبيسمىالذيالشديدالجلديوالطفح

المادةأنالباحثينبعضيعتقدوكذلكللديوكسين.للتعرض

.السرطانومرضولاديةتشوهاتتسببقدالكيميائية

ملوثةمادةبوصفهاالديوكسينتمييزمرةلأولتملقد

بالعاملسميمافىموجودةكانتفقد.م5791عام

الأمريكيةالقواتاستعملتهعشبىمبيدوهو،البرتقالى

القرنمنالسبعينياتوأوائلالستينياتفيالمسلحة

علىالتعرف!مولم.الفيتناميةالحربأثناءالعشرين

العامةالصحةعلىخطرةرئيسيةمادةأنهعلىالديوكسين

العشرين.القرنسبعينياتمنتصففيإلا

البرتقالي.العامل:أيضاانظر

قسمرومانيإمبرأطورم(.231-43)ءديوكليشيان

تقاسم.ولاياتسميت،أقاليمأربعةإلىالإمبراطورية

آخرين.رجالثلاثةمعالحكم

أوريليوسجايوسالرسميديوكليشيانألمممكان

.ديوكليشيانفاليريوس

بهونوديقائدا،ديوكليشيانأصبحدالماشيا.فيولد

ماكسيميانونصب.م284عامجنودهقبلمنإمبراطورا

قلد2،،39عاموفي.م286عامفىلهمشاركاإمبرأطورا

الاربعةحكمبذلكمنشئاولايتهحكمآخرينرجلين

م.503عامحتىاستمرالذيرجال

عنذلكبعدوماكسيميانديوكليشيانمنكلتخلى

فعاليته،منالرغمعلى،المشتركالحكميكنلمسلطاتهما.

أوجد.الضرائبورفعالحكومةحجممنزأدلأنهشائعا،

،الأرضعلىضريبة:جديدتينضريبتينديوكليشيان

الأشحخاص.يدفعهاوضريبة

لدىارتبط،اليونانيةالألمماطيرفىإلهدووصس

وباسملوكالصاخبةالحمسيةبالممارساتأليونانقدماء

به.التنبؤيمكنلاالذيالعنيف

الآلهة،ملك،زيوسهماديونيسوسوالداكان

تزوج.طيبةملكلكادموسالفانيةالابنة،وسيميل

كريت.ملكمينوسابنة،آرييادنىمنديونيسوس

الناسعلمديونيسوسبأناليونانيينمنالكثيريعتقد

العنب.بزرأعةمنهايتعلقماسيماولا،الزراعةأصول

فيالمسرحمنالأعظمالقسمكرسوااليونانبنفإنكذلك

المأساويةالمسرحيةمفهومانبثق.لديونيسوسأثينا

كلمةاشتقت.ديونيسوسيكرماحتفالعن)التراجيديا(

الذيالتيسوتعني،تراجوساليونانيةالكلمةمنالترأجيديا

لديونيسوس.ورمزامقدساكان

طاغية.م(.ق367-)043؟الأكبرديوليسوس

أربعينطوالالقديمةصقليةحكمعسكريوقائديوناني

مدينةأكبروهي،سيراقوسةفيقائداأصبحتقريبا.سنة

.مق504عاموفي..مق604عام،صقليةفييونانية

علىحاكماوأصبحالقرطاجيينمعالسلاموطد

الأجانب،الجنودمنكثيراديونيسوسامشخدم.سيراقوسة

293و693عامىمابين)قرطاج(قرطاجةجيوشوهزم

هيمنذلك،بعد.صقليةمعظمعلىسلطمتهوبسط.م،ق

معاركهافيإسبرطةوساعدإيطاليا،جنوبىمنالكثيرعلى

أليونان.في

القرطاجيونهزم،.مالرائقالقرنسبعينياتوفى

توفى.صقليةنصفعنالتخلىعلىوأرغموهديونيسوس

وخلفه.قرطاجةمعأخرىحربأثناءبالحمىديونيسوس

الصغير.ديونيسوسابنهالحكمفي

الأكثرالطريقةهوديويتصنيفثصليص.،ديوي

ملفيلباسمسميت.المكتبةفيالكتبلتصنيفاستعمالا

ملفيل.،ديويانظر:.ام876عامطورهاالذي،ديوي

مجموعاتعشرإلىبتقسيمهاالكتبالنظامهذايصنف

بهذهالجدولفيكمابأرقامممثلةمنهاواحدةكل،رئيسية

المقالة.

إلىمقسومالرئيسيةالعشرةالأرقامهذهمنوكل

-006الصفمثلا.تخصصيةأكثرعديدةحقول

ثانوية،تقسيماتعشرةإلىثانيةمقسوم،التقنية996،

الأرقام.أخرىأقسامإلىمقسومةالتقسيماتهذهكل

وهىالزراعةتمثل،المثالسبيلعلى963،-063من

مثلأخرىثانويةتقسيماتإلىبالتاليمقسومة

الألبانمنتجات،الحدائقمحاصيل،الحقلمحاصيل

وتقنياتها.

الكسورتستعملجدا،دقيقايصئالتصنيفحينما

كتب،مثالسبيلعلى.خاصةميادينلتمثلالعشرية

تحتجمعهاتمالحريرودودة،كالنحل،النافعةالحشرات

.1،638رقمتحتالنحلتربيةعنوكتب638،الرقم

.2.638فىالحريردودةعنالتيوتلك
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علماصمس،اعلم،)الفلسمةدهاالمتصلةاغروعواالملسفة91
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الدياشات21
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.(تلعاداا،لحر!ىا،ليةضا،!دلقاا،ليةلمدا

أضحو(1،ح!لمعاا،للعةا)للعةا4!

الميرياء،،الفلكعلم،)اشيا!ياتالمحتةالعلوم95

علمالحياد،علم،المستحاثاتعلمالحيولوحيا،الكيمياء،

(.الاتعلم،الحيوالى
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.(تملتروا

.(أحقد1،هـهـحا،أصتم!ر1،يةالروا)!دالأ981

لدما.احتعلتةاعىس:ث:اتماضاراالحعراشسا،9!

وأعا،ديويتصنيفتستخدملاالمكتباتبعض

الكتب.لتصنيف!الخاصةأنظمتها

يةبحربطضا.(م7191-7381)صرج،لوىد

الوحيدالأمريكيوكانمانيلا،بطلبلقباشعتهرأمريكي

للبحرية.أميراأصبحالذي

!صكي،هونجفيالامسيويأ!لأسطولقائداديويكان

عامالمتحدةوالود!ياتأممبالياب!تالحرباندلعتعحدما

جزرإلىلالتوجهأبريل25فيالأوامروتلقى،أم898

.تدميرهأوالأ!مبانيالأسطولعلىللاستيلاءالفلبين

خلئمناقتربت،أبريل03يوممنمتأخروقتوفي

سااسيوالسفينةتقودهاالتيالستديويسفنمانيلا

أوأجمبهيا.

لقبطانديويأصدر،التاليلليومالباكرالصباحوفي

تكونعندماالنارإطلاق)يمكنكالشهيراللأمرأوليمبيا

منالمؤلفالأسبانيالأسطولوهاجمقريدفي(،ياجاهزا،

مدفعية.وسفنطراداتعشرة

جنديخحسارةندرالأسعطولاديويقواتدمرت

قوةالمتحدةأ!لاياتامنالنصرهداجعلرواحد،أمريكي

الأمريكيالشعبثقةوحازأ!ادئ،االمحيطفيمهمة

خليجفيانتصارهبعدديويبقي.الأمريكيةبالبحرية

وعندمامانيلا.علىللامشيلاءالجنودوصولحتىمانيلا

ترحيباأغي،أم998عامنيويوركمدينةإلىديويعاد

+3ظص-!كأءجمك!سك!وع!-بأموالالناسوتبرععظيما،

!!فح!مع!
7---،سر!ءءمدينه.لهلاءأ: ي!منزصسر

س"3!بزكما.سي.ديواشنطن

!بر!هـ.!هىك!ومئي!!؟سيفاأعونجرسامنحه

ر!!.أزسمةأطرجا

ط!عح!حمبم!مونتبلير،فطديويزأصد

في/زدرس،فيرمونتبو،ية

!ع!فييةالعس!الأكاديمية

ديويجورخال!كاديميةوفي،نورويتش

المتحدةللولاياتالبحرية

أثناءالأولىالحربيةالبحريةخدمتهديويلدأأنابوليصر.في

بأمريكا.الأهليةالحرب

السفينةعلىالمنفذالضابطأصبحملارمارقيوعندما

فاراغوتديفيدأسطولفىالمسيسيبيالأمريكيةالحربية

انتيالحصونقربالشهيرالسباقفيشارك.أم861عام

بارجةفيذلكبعدوخدمأورأجالز،نيوتحرسكانت

.شاراغوتأ!الأميراا

المحدثةالبحريةللإدارةالعلياأطهيئةرئيساديويأصب!!

تشيليلمحكمةرئيساالتاليالعامفيوخدم،أم009عام

للتحقيق.

وعالمفيلسوفأم(.2ء9-)9185!جوند!ي،

بعلمتأثروأالذينالأوائلالفلاسفةأحدكان،أمريكيتربية

الطبيعياتعالموضعهاالتيالتطوروبنظريةأضفسا

الحركةروادأحدديويوكان.داروينتشارلزالبريطاني

الأموربينمن.الذرائعية:الف!إ،بالذرائعيةاطعررفة

وأصراععلىلنتغلبالذكاءنستخدملألنااعتقد،الأخرى

.الحياةأجلمنحيويأمرأخجربةاوأنتحد

فيرمونت،بولايةبيرلينجتونفيديويحونوأسد

عديدةجامعاتفيودرس،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

حيث،طويلةلفترة،بنيويورككولومبيا،جامعةفيوخاصة

فيعديدةكتباألف!.أم039-4091عاممنعمل

والتربية.الفلسفة

مكتبةأمينأم(.1185319)ملفلل،ديوي

المشهورالعشريالمكتبيالتصنيفنظامأسه!،أمريكي

أسم!كما.تصنيف،ديويانظر:.ديويبتصنيص

أصبح.أم876عامالمكتبةمجلةالأمريكيةللمكتبات

.أم883عامكولومبياجامعةفيللمكتبةرئيساديوي

كما،أم887عامهناكللمكتباتمدرلممةأولوأسس

-9188عاميبيننيويوركولايةلم!شبةمديراعمل

.بنيويوركسنتر،آدامزفيديويولد.أم609



615جارسيادييجو

جزءوهى،الهنديالمحيطفيجزيرةبرسياد!

الولاياتوتحتفظشاجوس،)أرخبيل(جزر،مجموعةمن

للاتصالاتمركزاتستخدمبحريةبقاعدةفيهاالمتحدة

.والطائرأتالسفنوتموين

المشابهولحرفشكلعلىمرجانيةجزيرةوهي

يبلغ.المرجانيةالجزيرةوتسمى،الضيقةالفرسلحدوة

نقطةأعرضفيعرضهاويبلغكم،25حوالىطولها

كم.ا.

عامالبريطانيةللسيطرةجارسيادييجوخضعت

تابعةبوصفهاتدارام659عامحتىوظلتأم،481

مأ69ءعاموفي.موريشيوسالبريطانيةللمستعمرة

أراضيتسمىمحميةمنجزءاجارسيادييجوأصبحت

البريطانية.الهنديالمحيط

بإنشاءالسماخ!علىأم669عامبريطانياووافقت

فيبناؤهاوتمجار!ميا،دييجوعلىأمريكيةبحريةقاعدة

ما729عامحتىتمحيثالعشرينالقرنمنالسبعينيات

السلطاتقبلمنموريشيوسإلىالجزيرةسكاننقل

لحريعامل003.1حوالياليومعليهاويعيع!.البريطانية

ما829عامنزاعنشأبريطانيا.بحرياممثلا25وأمريكي

حكمها.حقموريشيوسأدعتعندما





العربية،الهجاءحروفترتيبفيالتاسعالحرفالذالد.

ويساوي.العربيةالأبجديةترتيبفىوالعشرونوالخامس

حسابانظر:.الجملحسابفي07()0الرقمعدديا

الترتيبفىيأتى،القديمالصوتيالترتيبوفي.الجمل

جني.ابنعندوالسادسأحمد،بنالخليلعندعشرالثامن

السادسالترتيبفييأتي،الحديثالصوتيالترتيبوفي

المعاصرين.العربالصوتياتعلماءأغلبعند

مجهور،احتكاكيصوتالذال.الصوتيةالصفات

حال،اللسانطرفبوضعينطق،الأسنانبينممايصدر

تسمحوبصورة،والسفلىالعلياالثناياأطرافبينبه،النطق

معالاحتكاكفيحدثضيق،منفذخلالمنالهواءبمرور

الشمسية،الحروفمنوالذالبالمرور.للهواءالسماح

مثل:،كتابةلانطقاالتعريف)أل(لاممعهاتختفي

المامت.انظر:.بالذهب

منليسالذالحرف.الصرفيةالاستخدامات

تاءتقلب،الذالحرفوإلى.العربيةالتصريفحروف

.تانظر:ذالأ.الافتعالفاءكانتإذاومشتقاتهالافتعال

المعجمةالحروفمنالذالحرف.الكتابيةالصفات

النسخخطفيالذالحرفيكتبفوقها.بنقطة)المنقوطة(

قبلهبماومتصلاجرذ.مثل:فيذهكذا:مفردا،العربي

فيبعدهبمامتصلايكتبولاشذ.مثل:فى!هكذا:

العربي.الخط

الألفباء.،الأبجدية؟العربيةالحروفأيضا:انظر

صيادةوالذئاب.الكلابفصيدةأعضاءأكبرمنالد"ئب

الحوافرذواتمنالكبيرةالحيواناتتفترسفهي،خبيرة

منوغيرها،والموظوالإلكةوالأيلالرنةمثل-أساسا-

والأرانب.والظباءوالماعزالأغناممثلالأخرىالحيوانات

تهاجمأنهامعتقدينالذئابالناسمنكثيرويخاف

لكن،يرعبهمالخيفالذئابعواءأنكما،الإنسان

استطاعتها.قدرالناستتجنبالذئاب

الذئبيسمىنوعإلى-تقريئا-الذئابجميعوتنتمى

الرماديةالذئابمنرئيسياننوعانيوجدكماالرمادي

الغاباتذئبويعيم!التندرا،وذئبالغاباتذئبهما

ذئبأما،الشماليةالقطيةالدائرةمنالقريبةالغاباتفي

الذئبأوالقطبى،الذئبأيضايسمىالذي-التندرا

القطبعندالألثسجار،عديمةالسهولفيقطن-الأبيض

منمستقلنوعبوجودالعلماءبعضويعتقد.الشمالي

منالنوعهذاعاشوقدالأحمر.الذئبيسمىالذئاب

نهايةمعلكن،المتحدةالولاياتجنوبيامتدادعلىالذئاب

الحرفزلتمئيلخاصةطرو

-!

المربيهءمبررسإثارات

الحبرممطءالخطمننمخملفةبأنواع)ذأالذال

الدووإقي3كا،الفارديالكرفي

33--كا--.الطاعيالئشخفيالنالمننداكج

-ا!بجيدص5

كا!كا-كانهاثهكاوس!كااي!بدمسفصلاالسعود*قيالمسس!خدصهلاشاريه4ثر!ل
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ماأعدادهمنبقيقدكانالعشرينالقرنمنالثمانينيات

.الحيوانحدائقفيتقريباوجميعهاذئبا08منيقرب

تقريبا--مناخأيظلفىالمعيشةالذئابوتستيم

الغاباتأوالصحراءفيتوجدمانادرافهيذلكومع

النصففىمنتشرةالذئابكانت،الماضيوفي.المدارية

كبيرةأعدادحلولعندولكن،الأرضيةالكرةمنالشمالي

اختفتفقد-بهايفتكونوهم-المناطقهذهفيالناسمن

البريةالمناطقعلىاليوموجودهاويقتصر،مناطقعدةمن

فىالغاباتمنوقليلوآسيا،الشماليةأمريكامنكلفي

المطلةالدولبعضفيالجبليةالمناطقوفيأوروبا،أواسط

الصحراءوشبهالتلالومناطق،المتوسطالأبيضالبحرعلى

الأوسط.الشرقفي

الذئبجسم

،الكبيرةالألماليةالرعيكلاب-كثيرا-الذئابتشبه

الكبيرةوأقدامهالطويلةبأرجلهعنهايختلفالذئبولكن

معظموتزنالشعر.كثيفالطويلالعريفوذيلهورأسه

طولهاويبلغ.كجمهوء35بينماالنموالمكتملةالذكور

الكتفينعندويباإرتفاعها،الذيلفيهابمام2و51.بينما

حجماأصغرتكونالذئابوإناث.سم75منيقربما

الذكور.من

الناصعالأبيضمن،اللونفيالذئبفرويتفاوت

فيالفاحمالأسودإلىالشمالىالقطبسهولفيالبياض

الذئابومعظم،الشماليةالقطبيةللمنطقةالمجاورةالغابات

الشماليةالمناطقمنكلوذئاب.اللونرماديفرولها

منليحميهاالشتاءفيسميكفروعليهاينمووالقطية

.القارسالبرد

الشماليةوأمريكاوأوروباآسياشماليغالاتفييحيشالغاباتذئب

منهما،حليطأواللوررماديأوبيفروداتالغاباتذئال!ومعظم

أسود.فرولهبعضهالكى

جيد،وسمع،قويةشموحاسةحادبصروللذئب

وجودأماكنتحديدفىتساعدهالثلاثالحواسوهذه

منرائحتهويشمأيلايرىأنيستطيعفالذئب،الفريسة

تقريبا.مترينكيلومسافة

الفم،مقدمةفىأنيابأربعةمتضمنةسنا42وللذئب

الأنيابطولويصل.الفريسةوتمزيقجرحفىيستخدمها

أسنانهالذئبويستخدم،ءسم-القمةإلىالجذرمن-

الجانبيةوالأسنان،الفريسةولجذبللقضمالصغيرةالأمامية

الخلفيةالأسنانأما،المتصلبةالعضلاتلتمزيقالحادة

ابتلاعه.ليسهلالسميكالعظمفتطحنالعريضة

منيقربمايأكلأنويمكنه،كبيرةمعدةوللذئب

ذلكومعتقريئا،الواحدةالمرةفىالطعاممنكجم9

أكثر.أوأسبوعينمدةغذاءبلايست!إلعيشفالذئب

الذئبحياة

قطعا!،تسمىاسريةجماعاتفيالذئابتعي!

يضمقدوبعضها،ذئابثمانيةمنتتكونالقطعانومعظم

القطعأفرادأنالحيوانعلماءويعتقدذئبا.02منأكثر

فقد،ذلكومعبينها،تججعقويةعاطفةلوجودمعاتبقى

ويمضي.منعزلةذئائافتصبح،القصث!!الذئاببعضيترك

تزاوجه،أنثىيجدحتىوحيداطريقهفيا!لنعزلالذئب

.الخاصقطعهمامنهايتكونصغارلهمايصبحقدوبعدها

يسمىاجتماعىنظامالذئابمنقطعلكل.العادات

ذلكفىمكانلهالقطعفيفردفكل،السيادةتدرج

وهيالم!طرة،المكانةالمرتفعةالأفرادوتسمى،التدرج

بالذئابتعرفالتيمنهاالأدنىالذئابعلىتهيمن

مكافالتابغوالذئبالمسيطرالذئبمنكلويعلم.التابعة

بعضمعبعضهابتعاركالصيدمهاراتعلىتتدر!صغيرةذئاب

تقريبا--أشهرستةعمرهايبلغعدماالقيممعالصيدفىوتبدأ

أسود.حرواالذئال!منالعائلةهدهوتحوي
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تقريبا.فيهايلتقيانمرةكلفي،بوضوحالقطجعفي

أذنيهوموجهاذيلهرافعامنتصبايقفالمسيطرفالذئب

التابع،الذئبأمامزمجرا.أسنانهيبرزوقد،وللأماملأعلى

أذنيهيحنىكما،رجليهبينذيلهويضعبتذللفينحني

مساحةعلىالقطعويعي!ايضا.يعويوقد،لأسفل

حجمأنعلىالدراساتوتدل،مقاطعةتسمىمحددة

كانتفإن!الفرائسعددعلى-أساسا-يعتمدالمقاطعة

إذاأما2،كم025منأكثرلتغطيالمقاطعةتمتدفقدنادرة

كم772إلىالمساحةتنكم!فقدوفيرةالفراشكانت

تقريبا.

بتركتعلمهافإنها،مقاطعةأيهالذئابتحتلولكي

علىسالتبولالق!قائديقومحيثفيها،المميزةرائحتها

حدودامتدادعلى،أخرىأجساموأيةوالأفمجارالصخور

المقاطعةهذهموقعالأخرىالذئابتعرفوبذلك،المنطقة

فىبالصيدالأخرىللذئابالقطعيسمحولاوحدودها،

اخرقطعمنذئابحرمتهاانتهكتفإذا،المحددةمقاطعته

مهاجمتها.تتمفقد

وتحملالشتاء،فصلخلالالذئابتتزاوجالصغار.

بينأماتلدثم-تقريبا-يوما65لمدةصغارهاالأنثى

ذلكيكونوقد.عرينيسمىآمنمكانفيجروااوا

مهجورمكانأومجوفخشبيجذعأوكهففيالوجار

يقربماالذئبجراءوتزن.الارضتحتأوالقنادسلأحد

وعاجزةصماء،عمياءوتكونالولادةعندكجم.،همن

وعندما.الأملبنعلىحياتهابدايةفيوتعيمشالحركةعن

.اللحومأكلفيتبدأ-تقريبا-أسابيعثلاثةالعمرمنتبلغ

ويلتهمباللحومالصغيرةالجراءالنموالمكتملةالذئابوتمد

قتلبعداللحوممنكبيرةكميةالنموالمكتملالذئب

فإنها،اللحمذلكبعضعلىالجراءتحصلولكى.الفريسة

المكتملالذئبيلفظحينئذالنمو،المكتملالذئبفمتلعق

الذئبجراءوتتركالجراء.فتأكلهلحوممنأكلهماالنمو

إلىوتنتقلالعمرمنشهرينتبلغعندما-عودةبلا-الوجار

هناكتبقىحيثالالتقاءموقعتسمىمكشوفةمنطقة

بالصيد،تقومالنموالمكتملةالذئاببينما،الصيفخلال

والذئابالجراءتبدأ،الخريفوفىالغذاء.لهاوتحضر

كقطيع.معاالصيدفيالنموالمكتملة

حيوانكلالذئابتأكل.الذئابتصيدكيف

التيالحيواناتمنكثيراولكن-تقريبا-بهاللحاقتستطع

منها،وأقوىأسرعتكون-والإلكةالرنةمثل-تفترسها

تكل،ولا،ماهرة،سريعةتكونأنالذئابعلىيتعينولذا

صيدها.منتتمكنكي

أوالنهارمنوقتأيفيالصيدبعمليةالذئابوتقوم

يحمسالصيد،عمليةلتبدأالقطعأفراديتجمععندما.الليل

عنالذئابتعجزوقدالجليد.عبرالموظحيواديطاردالذئابمنفريق

هائلةبقوةالحيواناتمنكثيريتمتعمحاصرتها.بعدطريدتهاافتراس

.الذئابمنفريقحتىقتلهاعنيعجزحيت

محذرةكثيراعواؤهاشعالىوقدبالعواء،بعضابعضها

وشجول.القطعخارجتبقىلكي،الأخرىالذئاب

نحوهافتسير،فريسةتجدحتىمقاطعتهاخلالالذئاب

شمكنلاحتىالريحاتجاهضدحركتهااتجاهيكونبحيث

-الذئابتقترب،ذلكوبعدرائحتها،شممنالفريسة

تنطلقثمواحد،صففىربمافريستها،من-حذربهدوء

.المطاردةتبدأوهنانحوها

مقدرتهايفوقالحيواناتمنعدداالذئابوتتعقب

تهاجمفإنهابفريستهاالإمساكمنتمكنتفإذا،صيدهعلى

وتحدث،الحيوانجرحوتحاول،الجسمجوانبأو،الكفل

وأالحلقمنتمسكهذلكوبعد،قدماهتخورحتىنزيفابه

فيكبيراحيواناتقتلأن-عادة-للذئابويمكن،الخطم

عدةتستغرقبكاملهاالصيدعمليةلكنفقط،دقائقبضع

الحيوانكانإذا،المطاردةعنالذئابتتخلىوقد.ساعات

كانإذاالصيدتتركقدكما،الموظحيوانمثلقوةأشد

الحيواناتمنكلوتشكل،سرعتهفيمفرطاالحيوان

أهدافا-قطعانهاخلفتتأخرالتي،والمسنةوالمصابةالمريضة

مهمةطبيعيةبوظيفةالذئابتقوموبهذا،للذئابسهلة
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وأالمسنالحيوانمنكلالأن،الحيواناتهذهمثلبقتل

يأكلفمثلا،،سربهعلىعبئايمثلالمصابأوالمريض

القطيعمنأخرىحيواناتتحتاجهطعائاالمسنالرنةحيوان

مريضةإلكةتصيبأنيمكنكماصغارها.ترعىلكي

.بالعدوىالقطيعمنأخرىحيوانات

والناسالذئاب

بالحيواناتيفتكلأنهالذئبالناسمنالكثيريكره

بافتراسهاوالصيادينالمزارعينالذئابوتزعج.الأخرى

كثيرويبغض،المزرعةحيواناتمنوغيرهاوالأبقارللأغنام

الأيلمثلالصيدحيواناتيقتللأنه،الذئبالصيادينمن

تبيدالذئابأن-خطأ-الصيادونهؤلاءويظن،والغزال

.بعيدةأماكنفىالصيدطرائد

السيئةالذئبسمعةإلىيضيفمافمنهالفولكلورأما

منهاوالشر.بالأذىتربطهالتىالمأثورةالأقوالمنكثيرا

مسلكيسلكمنلوصفحملثوبفيذئبقولهم

الشعبيةالأساطيربعضوتؤيدالشر.يضمرولكنهالصديق

أدتفكرةوهيالناستهاجمالذئاببأنالمضللةالفكرة

.الذئابمنالكثيرإبادةإلى

عنينمماالعربىالبدويالموروثبعضفيلكن

بعضتسميةذلكومن،وأنفتهالذئببيقظةالإعجاب

بالذئب.الرجال

أمريكافييعي!الذبيثبهصانص!أدوالدفب

فوقاللونداكنوعرفمحمرأصفرفرووله،الجنوبية

نأكماالمتر،ونصفالمترحتىطولهويمتد.وأكتافهرقبته

الأشجارأعلىمنالرؤيةمنتمكنهطويلةأرجلاله

سم.ء7حوالىالكتفعندطولهويبلغ.الطويلة

وسطفيالمستنقعاتمناطقفىالحيوانهذايعيش

وشماليباراجوايومعظموبوليفياالبرازيلوشرقي

عنومنعزلآوحيداالحياةيفضلحيوانوهو.الأرجنتين

ويتغذى،الليلأثناءفىدائمافريستهويصطاد.الحيوانات

والفواكه.والحشراتالصغيرةوالحيواناتبالطيور

يسكنالضباعمنمألوفغيرنوعالأرضدئب

لأنهالارضذئبسميإفريقيا،وشرقيجنوبيسهول

الضباعمعظملدى.الأرضداخلىجحورفىيعيش

الأرضذئبأسنانلكن،حادةوأسنالطقويةفكوك

الأرضذئبشغذى.الشكلومخروطيةوضعيفةصغيرة

العريضبلسانهيجمعهالذيالأبيضبالنملأساسيةبصفة

خص!لهلأنالضباعبقيةالأرضذئبلايشبه.اللزج

منكلفيوارلغالأماميتينقدميهمنكلفيأصالغ

الخلفيتين.قدميه

وأرحلسوداءخطوطمعالحمرةإلىمائلأصفرلونهالأرضذئب

صبعا.سلدئبا،ليسوهوأسود،كتيفودنبسوداء

كما.قدمكلفيأصالغأربعالأرضذئبأنواعلبعض

منارتفاعهيصلإذالضباعبقيةمنححماأصغرأيضأأنه

الأرضذئبضباعتعيش.سم5.إلىالكتفينجهة

تتألف.أسريةمجموعاتفيأو،أزواجوفيوحدها،

علىعرفالأرضلضئذئب.أربعةإلىاثنينمنصغارها

أنهكماضخما.ليبدوعرفهيرفعأنويمكنه،ظهرهطول

الأرضذئبضباعتخرجشيء.يخيفهحينيهدرأويزمجز

.الناسيشاهدهاماقليلالذافقط،الليلجنحفي

الذئبى.السمكانظر:البحر.دئب

الذئب.انظر:التئدرا.دئب

مجموعةمنواحدأيعدىيطدقجدديداءالدئيه

إلىعامبوجهالكلمةوتشيرالجلد.تصيبالتيالأمراض

الذئبةإلىأيضاتشيرقدذلكومعالحمراءالذئبةمرض

تتناولالمقالةهذه.الوجهجلدفي)سل(درنوهي،العادية

الاحمرارية.أوالحمراءالذئبة

الجهازية،الذئبةهيالاحمرارية،الذئبةأشكالأخطر

الأعضاءتهاجمقدوالتيكله،الجسمتعمالتىأي

الحمىهيالمرضوأعراضالجلد.تهاجممثلماالداخلية

متناثرجلديوطفحالمفاصلفيوالاموتورمصدريةوآلام

فيقرحاأيضاالمرضىيعانىقد.الخدينوعظامالأنففوق

لضوءبالحساسيةويصابونشعرهمويفقدون،والأنفالفم

تتراوحاللاتيالنساءمنالمرضهذاضحايامعظم.الشمس

أربعةالسودب،نسبتهوتصل.سنةوء513بينأعمارهن

البيض.بيننسبتهأضعاف

ويعتقد.معروفغيرالمرضلهذاالرئيسىالسبب

بالجسم،المناعةجهازأنهيارإلىيؤديالمرضأنالباحثون



621ةسور،تيارالذا

تعسمىيفرزهاموادبفعلالإصاباتمنالجسميقىوهو

الضارةالبكتيريامهاجمةشولىالمضادةالأجسام

الاحمرارية،الذئبةبمرضالإصابةحالةفي.والفيروسات

أجسامايفرزفهو،عكسيادورايؤديالمناعةجهازفإن

المريضة.منبدلأالسليمةالأنسجةتهاجممضادة

الذئبةمرضمنالبسيطةالحالاتتتطلبولا

الأشدالحالاتالأطباءويعالجعلاجا.الاحمرارية

الالتهابحدةلتخفيفوالكورتيزونالأسبرينبعقاري

منالشديدةالحالاتتؤديقد.الداخليةالأعضاءفى

الكليتين.المرضدمرإذاخاصة،الوفاةإلىالمرضهذا

المرضىغالبيةلكن،منهالتامالشفاءلايمكنالذئبةومرض

مإستمرارطويلةلفتراتالمرضأعراضعنهمتزول

العلاص!.

القرصية،بالذئبةيعرفالذئبةأنواعمنآخرنوعهناك

هذايترك،نادرةحالاتوفي.فقطالجلديصيبوهو

الذئبةإلىيتحولأوالجلدعلىتبقىوعلاماتندباالمرض

لاحمرارية.ا

)تركيبالكلبانظر:.الكلب،الروسيالذئيي

(.الجسم

الذي،الجنبغشاءلالتهابعاممصطدحالجئبدات

الجنب.غشاءانظر:.الرئتينويغطيال!حدر،داخليبطن

بالتحركللرثمينويسمحان،عادةرطبانالغشاءوجانبا

وعند.الشخصيتنفسعندماالصدرجدارعلىبسهولة

بعضهويحتكوخشناجافايصبحالغشاء،سطحيالتهاب

فيالألممستقبلاتالالتهابوينشطالاخر.بعضهمع

ويصيرحادا،ألماويسببالصدر،داخلالجنبويةالبطانة

بعمق.التنفسأوالسعالعندأسوأ

وتراكمجنبوي،انصبابيصاحبهالغشائيوالألم

الغشاء.جزئيبينالمساحةفىالسائلمنكبيرةكميات

هذافيالسوائلمنالكثيريتجمع،الأحيانبعضوفي

مضغوطتين،تصبحانالرثمينإنحتىالتجويف

ذاتمرضويصاحب.كالعادةتتوسعاأنولاتستطعان

التنفس.فىوصعوبةوسعالوحمىبردرعشةالجنب

مضاعفاتمنالجنبذاتمرضمعظمويحدث

المعدية،الأخرىالأمراضأو،الدرنأو،الرئةلذاتجانبية

حتىإليهاالمشارالأمراضمعالجةالأطباءعلىفإن،وعليه

نأالمعالجللطيبويمكن.الجنبذاتمعالجةيمكن

بذاتالمصابالشخصمنهيشكوالذيالألميخفف

للطبيبيمكنالجنبوي،الانصبابحالةوفي.الجنب

المريض.صدرمنالسائليجففأنالمعالج

المثكل،مروحيةصددة،خشبقطعةالخواردات

الخشبةهذهتتأرجحفعندما.الأصليونالأستراليونصنعها

عنهوتتولد،فائقةبمسرعةيدورفإنه،الحبلطرففي

الأستراليونويستخدم.الأنينبصوتشبيهةعاليةأصوات

النساءوتعتقد.السريةشعائرهمفىالخوار،ذاتالأصليون

أماكنعنللابتعادإنذارالصوتذلكبأنوالأطفال

الأستراليونقاموقد-يزعمونكما-المقدسةالشعائر

الحبلبأرجحة،أرنهممنطقةمنأجزاءفيالأصليون

ذروةذلك،وعدنفسهالوقتفينغمة02لإحداث

حيثمن-الخوارذاتوتتراوح.معينةشعائرلممارلممة

سم.3و.قليلةسنتيمتراتبن-الطول

ذاتمعركةوقعت.معركة،السلاسلدات

المسلمينبينالهجريعشرالثانيالعامفيالسلاسل

أهدافمنوالشامالعراقكانحيثالعراقفيوالفرس

لمولذا.الإسلاميةالفتوح،.انظر:الإسلاميةالفتوححركة

وجههحتىالردةحروبمنيفرغالوليدبنخالديكد

هدفهيكونوأن،أسفلهمنالعراقفتحإلىبكرأبوالخليفة

الفرسليجلي-الضاحيةعربعاصمة-الحيرةبلوغالأول

ظهرهويؤمنآمنةالحجازوبينبينهاالطريقويجعلعنها

منالعراقليأتيغنمبنعياضووجه.الفرسملاقاةحين

ذاتمعركةخالدطريقفيالأولىالمعركةوكانت.أعلاه

وأصحابههرمزالفرسقائدلأنبذلكوسميت.السلاسل

م!ذا.خالديفروا.وهزمهملاحتىبالسلاسلاقترنوا

وسلاحهم.أمتعتهمعلىالمسلمونوامشحوذ

الفتوحالوليد،بنخالد،الصديقبكرأبوأيضا:انظر

الإسلامية.

كعوحاتسعد،بناللهعبدانظر:.الصواريدات

(.الإسلاميالأسطول)نشأةالبحر

مشاهدتهايمكنالنجوممنكوكبةالكرسيدات

النجمبجانبوتقع،الشمالىالكرةنصففيبسهولة

تقريبا.نفسهالبعدعلىالأكبرالدبكوكبةقبالةالقطي

ذاتكوكبةفيبريقاالنجومأكثرمنخمسةوتشكل

ووفقا*.للحرفمنتظمغيركبيراشكلاالكرسي

والدةكانتالكرسيذاتفإن،اليونانيةللأسطورة

تمفقدوالدتها،لغرورونظرا.قيفاوسوزوجةأندروميدا

البحر.فيصخرةإلىأندروميداتقييد

القرآنسورمنالذارياتسورة.سورةادار؟ت،

الحاديةالشريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

تسميتهاوجاءت.ايةشونآياتهاعدد.والخمسون
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منكثيرلتسييرالمسخرةالرياحبهذهللقسمالذاريات

الأشياء.

تشييدعلىتقومالتيالمكيةالسوركسائروالذاريات

القهار،الواحداللهقدرةإلىالأبصاروتوجيه،ايلإيماندعائم

.والإيمانالتقوىأسس!علىالراسخةالعقيدةوبناء

تذروالتىالرياحعنبالحديثالكريمةالسورةابتدأت

تحملالتىالسحبوعنالبحار،فيالمراكبوتصيرالغبار،

بقدرةس!إلماءعلىالجاريةالسفنوعنالأمطارمياه

شؤونبتدبيرالمكلفينالأطهارالملائكةوعنالأحد،الواحد

كائنالحشرأنعلىالأربعةالأموربهذهوأقسمت،الخلق

إلىانتقلتثموالجزاء،البعثمنلابدوأنه،محالةلا

،الاخرةوبالداربالقرآنالمكذبين،مكةكفارعنالحديث

عنتحدثتثم،الأخرةفيومآلهمالدنيا،فيحالهمفبينت

فىوالكرامةالنعيممنلهماللهأعدوماالمتقينالمؤ!ت

هذافىوالوحدانيةالقدرةدلائلإلىأشارتثم،الآخرة

وعن،الكرامالرسلقصصعنوتحدثت،الفسيحالكون

العذابمنبهمحلوماأنبيائهممنالطاغيةالأمموقف

موسى،وقصة،ولوطإبراهيمقصةفذكرتوالدمار،

جلاللهمحرفةوهي،والجنالإنسخلقمنالطغاةوقصة

.وتوحيدهوعبادتهوعلا،

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنتفسير؟الكريمالقرآنسور(بموسوره

أوسبقتعدمهسبقشىءتذكرعدىالقدرةالداعرة

فىحيويأجزءاالذأكرةتعتبرلذلك.فيهخبرةاكتساب

نأتست!يعلنبالتالىفإنكالماضيتتذكرلمفإذا.التعليم

تفقدهخبرةمنعليهتحصلمافكلجديد،شيءأيتتعلم

تمامأ.غريباسيكونجديدشيءوكلمنه،الانتهاءبمجرد

للمرةلحدوثهاطبقامتكررةالخبرةمشكونالذاكرةوبدون

التيبالسعادةإحساسهالفرديفقدذلكعلىوبناء.الأولى

السابقة،السعادةمظاهروكذلك،حياتهخلالاكتسبها

عاشه.الذيالحزنذلكومثل

عندالدماغفييحدثعماالقليليدركونوالعلماء

الجديدةالذكرياتتخزينعمليةأنإلا.الذكرياتتخزين

تركيبها.فيفيزيائيةتغيراتووليدةالعصبيةوليدةتكون

فيحدوثهاسمالتغيراتهذهأنالبحوثأوضحتوقد

منصغيرجزءوهوالحصينيسمىالدماغمندقيقجزء

قبلللدماغالرئيسيةالوظائفمعظمبتنطميقومالمخقشرة

.اللغاتوتعلمالمشاكلحل

بوساطةاكتسابهايمكنالذاكرةأنالعلماءوجدوقد

منالمزيدأنإلا،الدماغفيالمترابطةالأحداثمنسلسلة

.الذكرياتترابطكيفيةلاكتسابضروريالأبحاث

الذاكرةجهاز

مراحلثلاثإلىالذاكرةجهازالنفسعلماءيقسم

وهذه.مرحلةكلتستغرقهالذيللزمنطبقامختلفة

القصيرالمدىوذاكرةالإحساسذاكرةهيالمراحل

الطويل.المدىوذاكرة

المعلوماتتستوعبأنويمكنها.الإحساسذاكرة

فإنمثلالجبلصورةرؤيةفعند.السريعةاللحظاتذات

ذاكرةإلىعينيكخلالمنستمربالجبلالخاصةالمعلومات

ولكنللصورةالحقيقيالتصورتستوعبالتىالإحساس

تبقىولكي.ثانيةمنأقلفيوتختفيتتلاشىالصورةهذه

ذاكرةإلىسريعاتنقلهاأنعليكيجبالمعلوماتهذه

القصير.المدى

الحقيقةتستوعبأنويمكنهاالفصير.المدىذاكرة

القصيرالمدىذاكرةتستخدموأنتفيها.تفكرمادمت

نفسكفيترددهوتظل،هاتفرقمعنمثلاتبحثعندما

بترديدتقملموإذاتريد.بمنبالاتصالتقومأنإلى

ثانية.02خلالفيالذاكرةمنلمشختفيفإنها،المعلومات

القصيرالمدىذاكرةمنتنتقلالمعلوماتبعضهناكولكن

طويلا.هناكتبقىحيثالطويلالمدىذاكرةإلى

كميةتستوعبأنويمكنها.الطويلا!لدىذاكصة

.الحياةمدىبعضهايستمرقدالمعلوماتمنهائلة

التكرارا-لعامليننتيجةتستمرالحالةهذهفيوالمعلومات

الشديد.الانفعال2-

فىمعلقةتظلمتكررةقصيرةعرضيةمقابلةإن

أولمنالمتولدةالقويةالعاطفةأنكماطويلةلفترةالذاكرة

سيارةتصادمحادثةفيتمرالتيالقصيرةاللحظاتأوحب

الطويل.المدىذاكرةإلىالحالاتهذهإدخالعلىتساعد

الذاكرةقياس

قدرةمدىمعرفةطريقهاعنيمكنوسائلثلاثتوجد

المعلوماتا-:هيالوسائلوهذهالتذكر.علىالفرد

حفلاأقمتأنكفرضفإذا.التعلم3-والتعرفالتمييز2-

الأفرادأسماءعنسؤالكتمأسابيععدةمروربعدثمما

هؤلاءأسماءستتذكرفإنك،الحفلحاضرينكانواالذين

.المعلوماتاسترجاعوسيلةفهذه،تستطعمابقدرالأفراد

الذيالشخصفإنوالتمييزالتعرفإلىبالنسبةأما

أسماءتتفح!قائمةعليكيعرضضيوفكعنيسألك

غيرمنأسماءمعالحفلذلكفيحاضرينأشخاص

أسماءعلىتؤشسرأنعندئذبإمكانك.الحاضرين

الناسمعظمويست!.حاضرينكانواالذينالأشخاص

للأشياء.تذكرهممدىتفوقبدرجةحقائقعلىالتعرف

اختباراتفىأفضليكونالطلبةأكثرأداءفإنولذلك
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مابعكسللأسئلةوالخاطئةالصحيحةالأجوبةبينالاختيار

.المعتادةالاختباراتفيحاصلهو

الأسماءبحفظتقومفإنكالتعلمإعادةأسلوبوفي

قدتكونأنبعدذاكرتكفيالحفلقائمةفيالموجودة

المرةفيالمعلوماتاسترجاعالناسمعظمويستطعنسيتها،

العلماءويعتبر.الأولىالمرةفيحفظواممابأسرعالثانية

والوقتالأولىالمرةفيللحفظالمطلوبالوقتبينالفرق

التذكر.قابليةمدىعلىدليلاالحفظلإعادةاللازم

الناسينسىلماذا

حيثالوقتبمرورعموماللنسياننتعرضأننايلاحظ

تذكريمكنكفمثلا،الوقتمرورمعالنسيانهذايزداد

مروربعدالحفلاتإحدىفيكانواالذينالأفرادمعظم

فإنك،يومينمروربعدولكنانتهائها.منواحدةساعة

عدداستنسىشهروبعدالأفراد،هؤلاءمنعدداستنسى

الوقت،بمرورالنسيانهذاويزدادالأفراد.هؤلاءمنآخر

وكانت،الظاهرةهذهبدراسةالعلماءاهتموقدوهكذا.

فيالفشل،التداخل:هيلذلكالرئيسيةالتفسيرات

.البناءةالأحداث،النسياندوافع،المعلوماتاسترجاع

سبقماشىءيعملعندمايحدثوهذا.التداخل

لكأنفلو،أخرىبمعلومةالخاصةالذاكرةإعاقةعلىتعلمه

فيصعوبةتجدقدفإنكآخرإلىمنزلمنانتقلصديقا

الذيالقديمالرقمستتذكبرلأنكالجديدهاتفهرقمتذكر

الجديد،للرقمتعلمكوبمجردالجديد.الرقممعيتداخلقد

.أخرىمرةالقديمالرقملاتتذكرقدفإنك

الحالةهذهوتشمل.المعلوماتاسترجاعفيالفشل

فيتخزينهاالسابقالمعلوماتتذكرعلىالقدرةعدم

معرفتهالكسبقمعلومةتذكرلاتستطعفمثلا،الذاكرة

عناءدونتلقائياالمعلومةهذهلكتأتيذلكبعدثمجيدأ

مؤقتا.كانالحالةهذهفيالنسيانأنأيالتفكير،في

كثيرا،يحدثالذي،للذاكرةالمؤقتالفقدانهذاإن

العلماءويقارن.المعلوماتاسترجاعفيبالفشليسمى

موضعهغيرفىوضعشىءموقعتذكرمحاولةمعذلك

هذهفيالمعلوماتأنوالواقع.النظاممضطربةغرفةفي

بسرعة.تذكرهالايمكنأنهغيرنهائيا،تختفلمالحالة

لبعضأحياناالتذكرعدموهو.النسياندوا!ع

وعيك،بغيرأوبوعيك،منكرغبةذلكيكون،الأحداث

وهوبالكبحمايسمىذلكأمثلةومن،نفسيةحالةفهي

وتحويلهاوالمحزنةالمؤلمةالأحداثتذكروعدمكبتتعمد

تعمدوكذلكالتذكر.عدمحالةإلىالتذكرحالةمن

يريدونعندماالأفرادبعضلدىوعواقبهالفشلنسيان

فقط.بالنجاحأنفسهميذكرونحيثمغامرةفيالدخول

أحداثاختلاقتعنيعمليةوهي.البناءةالأحداث

فعند.قديمموضوععنحقيقيةغيرماتكونغالباوهمية

عدةمنذأحداثهوقعتقديمموضوعتذكرمثلامحاولتك

منه،القليلإلالاتتذكرقدفإنكأشهر،عدةأوسنوات

أحداثباختلاقالموضوعتستكملقدفإنكذلكوعلى

قدحدثبناءأيضايعنىفهذاحقيقيةغيرماتكونغالبا

بالفعل.حدثمبننهحقيقيأنهيبدو

الذاكرةتحسين

مستوىورفعتحسينيمكنهمالأفرادأنالخبراءيعتقد

الأساليباستخداممعخبرةمنيكتسبونهبماذاكراتهم

.الأخرىالأساليبمنوغيرهاوالسجعالذاكرية

والسجعالذاكريالأسلوبيعتبر.الذاكريةالاساليب

أبسطومن.الذاكرةتحسينفيالمهمةالعواملمن

منفكثيربمشعريقالبفيالمعلوماتتوضعأنالأساليب

يبدأشعريمقطعبذكرفمهركلأيامعدديتذكرونالناس

تذكرأيضايمكنكماسبتمبر(.فييوما)ثلاثونبعبارة

تقابلفعندمالهم،معينبو!بصورالأشخاصأسماء

وشكلهمظهرهتلتقطأنتستطعفإنكمرةلأولشخصا

شخصاقابلتإذا،المثالسبيلوعلى.لاسمهوتنسبهاالعام

قدرأسهأنتتصورأنفيمكن""كوخياسمهالقامةطويل

فإن،ذلكوعلى.فيهدخلماإذاالكوخبسقفيصطدم

عندماالمستقبلفىاسمهتذكرعلىيساعدكالتصورهذا

الذاكريةالأساليباستخدامأنولاشك.عنهتسمعأوتراه

فيبهاالاستعانةيمكنحتىتأليفهاأوتعلمهاإلىيحتاج

وقت.أيمما

الطريقةتعتمد.الذاكرةلتحسينالأخرىالطرق

نأبعدتعلمهالإعادةقيامكعلىالمعلوماتلتثبيتالمثلى

بأسلوبالطريقةهذهوتسمىتعلمهاأتقنتقدتكون

فيوأفرطتشيئاتعلمتكلمالأنكذلك.المفرطالتعلم

وسيلةوهناك.لذلكتبعاذاكرتكفيشبتفإنه،تعلمه

بمابمقارنتهاالأشياء،تذكراستعادةعلىتعتمدأخرى

لذلك،وتطبيقالها.مشابهةأخرىأشياءمنبكيحيط

علىيفرضمثلاالقدملكرةالريا!يالمدربأننجد

تحتللمبارياتمماثلةظروفتحتالتدريباللاعبين

العلمتلقييفضلونأيضاالطلبةأنكما.الواقعيةالظروف

طريقةوتركز.فيهامتحانهمسيتمالذيالمكاننفسفي

طريقعنالمعلوماتتنظمأنحاول.التنطمعلىأخرى

مثلأأنكفلومسبقا،تعرفهبشيءتذكرهتريدشيءربط

وهوالبنسليناستخدامبدايةتاريخعنمعلومةتثبيتأردت

السنةخلالكانبأنهتذكرهيمكنكفإنهام،419عام

.(4591-1)939الثانيةالعالميةالحربمنالثانية
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للذاكرةالنادرةالحالات

لعضأنأحيانانسمعقد.اللامألوفةالجيدةالذاكرة

عندماالتصويركآلةفوتوغرافيةبذاكرةيمتازونالأفراد

يكونونالأشسخاصهؤلاء.معينةفوتوغرافيةصورةتلتقط

الكتبصفحاتلإحدىسريعةصورةالتقاطعلىقادرين

الصفحةهذهوصفيستطيعونالوقتنفسوفىمثلا

غيرالأفرادهؤلاءأنإلاتذكرها،إعادةطريقعنبدقة

عندهمالأفرادبعضيوجدوعموما.حقيقةموجودين

الذهنيةالصورةذاكرةتسمىذلكمنقريبةذاكرة

وهذا.ثوانلعدةفيهاالصورةتستمرذاكرةوهيالطيفية

حيثالوجودقليلعامةبصفةيعتبرالذاكرةمنالنوع

يفقدولهاالذينالأطفالعند%أو.%5بننسبتهتتراوح

العمر.بتقدم

فقدانحدوثسب!يكونقد.الذاكرةفقدان

نأإلاانفعاليةأوصدمةبدنيةإصابةأولمرضنتيجةالذاكرة

مؤقتةتكونمنها،الشديدحتى،الذاكرةفقدانحالات

حدوثفعند.أخرىمرةذاكرتهيستردأنللفردويمكن

أحداثتذكرلايستطيعالفردفإن،الدماغفيإصابة

فقدانالحالةهذهفيالذاكرةفقدانويسمىالماضي

الذاكرةفقدانهولذلكمثالوأبسط،الرجعىالذاكرة

ضربةيتلقىعندماالملاكمةرياضةأفرادلأحدثوانلعدة

هذهفيالذاكرةفقدانمدةفإنوعموما،رأسهفيقوية

الإصاباتحالاتفيأما.اللإصابةشدةبزيادةتزدادالحالة

يصابونالذينالأفرادفيكما،الدماغفيالشديدة

المصابينفإن،السياراتحوادثعنناتجةبإصابات

غير.سنواتأوأشهرلعدةالذاكرةلفقدانعرضةيكونون

التىللدماغالبدنيةالإصاباتحالاتبعضأيضاهناكأن

الذاكرةبفقدانيسمىللذاكرةالحاضرالفقدانعنهاينتج

بعدأيضاتقعالتيالأحداثتذكربعدمويتميزالامامى

يمكنالذاكرةفقدانمنالنوعينكلاأنويلاحظ.الإصابة

الانفعالية.الصدماتنتيجةحدوثه

؟الدماغ،الذاكرةفقدانبممرضألزهايمر،:أيضاانظر

.الخرفبمالتعلم،التعليمىالقصور

.الحاسوب؟الحاسبةالآدةانظر:.الحاسوبداكرة

التكوين.جيدةالأجنحةمنزوبئدهاحشرةالذياية

الذبابأنواعأكثرمنواحدةالشائعةالمنزليةالذبابةوتعد

ذبابعلىالأخرىالأنواعوتشتمل.للإنسانالمعروفة

!ت)ذبابةالسروءوذبابالأسود،والذباب،النحل

والذبابوالنبر،،الأزرقوالذباب(،اللحمعلىبيضها

والجرجيسات،الفاكهةوذباب،الغزلانوذباب،الغرنوغي

،والهوام،الأوراقوناخراتالرفرا!،والذباب،النعرةو

وذباب،الرملوذباب،السارقوالذباب،والبعوض

النبري.والذباب،التسيالتسي

ضمنأحياناتدرجالتىالحشراتمنالعديدوهناك

حقيقيا.ذباباوليستأجنحةأربعةذواتولكنهاالذباب

وذباب،الشعريوالذبابالفراشاتالحشراتهدهومن

.العقربوالذبابمايووذباب،والرعاشات،العذارى

المعروفةالافاتأخطرمنالذبابأنواعبعضويعد

بوساطةأوأجسامهداخلالجراثيمينقلحيثإطلاقا

فعندما.جسمهعلىالموجودالشعرعلىأوالفمأجزاء

بذلكتتركربمافإنهاجسيمأيتلامسأوالذبابةتعض

التيالجراثيمبعضالذبابيحمل.الجراثيمهذهمنبعضا

النومومرضالملاريامثل،خطرةأمراضاتسب!أنيمكن

هذهوتسبب)الدوسنتاريا(.والزحارأصفيلاريةاوداء

أيضا.والنباتاتللحيواناتالأمراضالحشرات

،الذبابلمكافحةالوسائلمنالكثيرالعلماءطوروقد

رشهاأو،بالزيتتغطيتهاأو،المستنقعاتتصريفومنها

علىالمعالجةمنالطرقهذهمثلوتعمل.الحشريةبالمبيدات

حديثافقستالتيالأخرىالذبابوأنواعالبعوضقتل

.بالمياهونمت

ومخلفاتللقمامةالصحيحةالمعالجةطرقوتعد

فيالأهميةذاتالأمورمنالمتعفنةوالنباتات،الحيوانات

.الذبابمنالأخرىالأنواعمكافحة

بنقليقومحيث،فائدةذاالذبابأنواعبعضيعد

كما،النحليفعلمثلمالاخرنباتمناللقاححبوب

يعستخدمكذلك.الحشريةالافاتعلىبعفهمهايتغذى

وقد.الوراثيةالصفاتدراسةفيالفاكهةذبابةالعلماء

أنتقالكيفيةعنقيمةمعلوماتتوفيرفيذلكساهم

يليه.الذيالجيلإلىجيلمنالصفات

أنواعوتعد.العالمجمئأنحاءفيالذبابويعيش

أصغرمنالساحليةوالسبخاتالغاباتفيتكثرالقيالهوام

ميداسذبابةتعدبينما.أم،3طولهاويبلغ،الذبابأنواع

أنواعأضخممنواحدةالجنوبيةأمريكافيتوجدالتي

طرفيبينوالمسافةلممم،.57طولهايبلغحيثطالذباب

سمء..57الجناحين

الذبابةوطبن.الطائرةالحشراتاسرعمنوالذباب

ضرباتعددويصلأجنحتها.ضرباتصوتعنينتج

تحركبينما،الثانيةفيمرة002نحوالمنزليةالذبابةأجنحة

الثانية.فىمرة000.1حوالىأجنحتهاالهوامأنواعبعض

فيكيلومتراتسبعةسرعةبمعدلالمنزليةالذبابةوتطير

قصيرةلمسافاتأسرعبشكلتطيرأنويمكنها،الساعة

الطيور.منوكثيرالإنسانمثلأعدائها،منللهرب



إلىالضوءتحولالنعرةعينا

الألواد.منطيى

اكتسبتالخضراءالقارورة

اللامع.لونهامناسمها

625الذبابة

عدةجرأسميسقلربماالذبابةوأرحلحسمعلىالموجودالشعرهذا.الطعامعنتبحثاللنزليةالذبابة

.العدوىإليهتنقلحسمأيالحشرةتلاس!وعندما،أمراض

،الذبابمننوعألف001نحوويوجد

لهذهالعلميوالاسمالحشراترتبمنرتبةتكون

هذهاششقتوقدالأجنحةثنائية:رتبةهوالرتبة

هذايقدم.جناحينتعنىإغريقيةمفرداتمنالكلمة

حولالمزيدولمعرفة،الذبابحولعامةمعلوماتالمقال

هذهمقالاتإلىبالرجوعينصحللذبابالختلفةالأنواع

هذهنهايةفيصلةذاتمقالاتقائمةفيالمدونةالموسوعة

المقالة.

الذبابةجسم

أساسيةأجزاءثلاثةمنالذبابةجسمسكون

جدارويتكون.البطن3-الصدر2-الرألر-ا:هى

ولكثير.ناعمبشعرمغطىوهو،طبقاتثلاثمنالجسم

صفراء.أورماديةأوبنيةأوسوداءأجسامالذبابأنواعمن

الرفرافوالذبابالجنديالذبابمثلالأنواعولبعض

ولبعفالأنواعصفراء.أوبيضاءأوبرتقاليةفاقعةعلامات

وأخضر.أزرقلمعانالأخضروالذبابالأزرقالذبابمثل

ذهبي.أونحاسىأوبرونزيلمعانذاتتكونوقد

تغطيالتيالكبيرةالعيونمنزوجللذبابة.الرأس

كبيرةالذبابمنالأنواعبعضذكوروعيون.الرأسمعظم

الإناثعيونتكونبينمابعضها،تلامستكادأنهالدرجة

الأخرىالحشراتأنواعمعظمكبقيةوللذبابة.متباعدة

السداسية.العد!ساتآلافمنمكونة،مركبةعيون

تعمل،عدسة4و.،.نحوالمنزلذبابةعيونفىوتوجد

عدستانتوجدلابحيث،منفصلبشكلمنهاعدسةكل

تشاهدهالذيالجسمتقسيميتمأنهويبدو.الاتجاهنفسفي

ولكنهاحادنظرللذبابةوليس.صغيرةأجزاءإلىالذبابة

حركة.لأيةالملاحظةسريعة

منالتحذيرفيللمساعدةاستشعارقرناوللذبابة

الاستشعارقرناويوجدالغذاء.علىالعثوروفيالخاطر،

فىالاستشعارقرناويتباين.العينينبيهطالرأسبجانب

،للذبابالختلفةالأنواعبينكبيراتبايناوالشكلالحجم

الاستشعارفقرون.النوعلنفسوالإناثالذكوربينوحتى

طويلةتكونبينماوعريضةقصيرةالمنزليةالذبابةفي

فيوريشيةوطويلة،البعوضإناثعندناعمبشعرومغطاة
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فيالتغيراتتحسسالاستشعارقرونتستطيعالذكور.

يشمكذلكما.عدوبقدومتنبئقدالتيالهواءحركة

الموادرائحةوتجذبالاستشعار.قرونطريقعنالذباب

الذبابةوالقمامةالمتعفنةاللحومفىالموجودةالكيميائية

الخل.ذبابأخرىكيميائياتروائحتجذبكما،المنزلية

الجزءإنحيث؟القمعماحدإلىالذبابةفميشبه

أسفلإلىالرفيعالجزءيمتدبينما،الرأسإلىأقربالعريض

كالماصةخرطومهاالذبابةوتستخدم.الخرطومويسمى

الذبابيستيمولا.السوائلأيالوحيد،غذائهالامتصاص

يمتلكبينما.فكيهفتحيمكنهلاحيث،المضغأوالعض

منأخرىوأنواعالإسطبلاتوذبابالرملوذبابالبعوض

هذهتقوم.الخرطومفيمخبأةحادةفمأجزاءاللاسعالذباب

الضحيةجلدفىالحادةالنهاياتتلكبغرسالأنواع

منهترشفدلكوبعد،الدمتجلطتمنعلكيباللعابوتقذف

والذبابةأغاكهةاوذبابالسروءذبابيمتلكولا.الدم

منذبابةلكلفإنذلكعنوعوضخا.ثاقبةفمأجزاءالمنزلية

يسميانالخرطومطرفعلىناعمينجزءينالأنواعهذه

المنزليةالذبابةجسم

حاخ
د!س

الحارجمن

صدر

اصهتثهعار

!!محال!!،ح!!و

-معدةعصلاتعد-لعالةالداخلمن

أمعا

المستقيم

للعوم

الفمأجزاءأنواع

ا!سط!لدلالةماصتاقب

وخرطوستشعارحر

المرلية()الدساسةوال!عقالماص

استعتسعاس

طوم

موجزةحقائق

اليرقة:الصعيرةلها،اسملا:الأنثى،لهاسملاالدكرالأسماء:

دسر!:المجموعةالقطعاء،

مرة،كلفى025-اوبمعدللآحر!عمنيحتلىالمواليد:عدد

السمة.فى00012حتىا!يدالمواعدديصلقدبيحما

.المنزللدبابةالصي!!صلخلاليوما02بمعدل:الجاةفترة

العالم.أنحاءجميعنى:الوزيع

برتبةيعرفماويكونالحشراتطائفةالدبا!يتبع:العلميالتصنيف

الأجمحة.ثنائية

كإسفنجةالأجزاءهذهالذبابيستخدمحيث،الشفاه

.الخرطومداخلإلىوسحبهاالسوائلشفطعلىتعمل

الصلبالغذاءوتحويل،السوائلرشف!للذبابةيمكنكذاسك

إليه.اللعابإضافةطريقعنسوائلإلىوالنشاكالسكر

الداخليبالجدارالذبابةعضلاتتلتصقالصدر.

تحريكعلىالقويةالعضلاتهذهتعملحيثللصدر،

تستخدمها،أرجلستوللذبابة.والأجنحةالأرجل

فقط.أربععلىعادةتقفولكنهاالمشيعندجميعا

تساعدبمخالبالذبابأنواعمعظمفىالأرجلوتنتهى

والآسقف.للجدرانالمنبسطةبالسطوحالإمساكعلى

الأخفاف.تسمىشسعريةوسائدالمنزليةالذبابةوتمتلك

فىالحشراتتساعدلاصقةمادةالأقدامعلىوتوجد

والمرايا.النوافذكزجاجالملساءالسطوحعلىالمشي

مشاهدةمعهايمكنلدرجةرقيقةأرزبابةاوأجنحة

الأجنحة،إلىفقطالدمالعروقهذهتحملولابها.العروق

اممتبدلوقدأيضا.وتدعيمهاتقويتهاعلىتساعدوإنما

التوازندبوساهماالسميكةالدائريةالنتوءاتمنزوج

علىالذبابةيساعدانوهما.الذبابةفيالخلفيينبالجناحين

ضرباتمعدلبنفسويتذبذبان،بالتوازنالإحساس

.الطيرانأثناءالأجنحة

تضربعندماالهواء،فيمباشرةالذبابةوتنطلق

.الإقلاعأجلمنوالقفزالجريإلىالحاجةدونأجنحتها

أثناءالحشرةتوازنحفظعلىالتوازندبوسايعملكذلك

.اتجاهأيفيوبسهولةبسرعةوأندفاعهاالهواء،فىالطيران

الفراشاتتفعلكماتهبطأوالهواءفيالذبابةتنزلقولا

تستمرولكنها،الأخرىالطائرةالحشراتومعظموالعثات

للهبوطماشيئاأقدامهاتلامسحتىأجنحتهاتحريكفي

وأرجلهاأجنحتهاوإبقاءبذبابةالإمساكفعندلذلك.عليه

بهيقومماوهذا،بالحركةمباشرةتبدأأجنحتهافإنطليقة

الأجنحة.لحركةدراستهمعندالعلماء

فتحاتخلالمنالهواءالذبابةتتنفس.البطن

التنفسية،بالثغورتعرفالجسمجوانبعلىموجودة

رجل-أط!

الأ



فيآخرانوزوجانالبطنفيمنهاأزواجثمانيةويوجد

ثمومنالثغورهذهخلالالهواءوينسابالصدر.منطقة

الذبابة.جسمأجزاءجميعإلىتنقلهالتيالأنابيبإلى

الذبابةحياة

البيضة-اأطوار:أربعةإلىالذبابةحياةتنقسم

مظهرويتغير.الكاملةالحشرة-4الخادرة3-اليرقة2-

الأطوار.هذهمنكلفيبالكاملالذبابة

البيضمنالذبابأنثىتضعهماعدديتراوح.البيضة

الأنثىوتضع.الذبابلنوعتبعابيضة025-ابينما

الالادت.إلىيصلقدحياتها،فترةخلالالبيضمنكثيرا

علىأوالماءفيبيضهاالذبابأنواعمنكثيرإناثوترممط

البيضأخرىأنواعتفيعبينما،الحيواناتعلىأوالأرض

مرتبة.حزمفيأكواملمهيئةعلى

وضعآلةيسمىعضوالذبابةبطنطرفعلىيوجد

تلامسوعندما.الوضعأثناءالبيضخلالهامنيمر،البيض

منناعمةكتلاالمنزليةالذبابةأنثىفيالبيضوضعآلة

ويقومعليها.البيضتضعفإنها،متحللةحيواناتاونباتات

تشبهمجموعاتفيالبيضبترتيبالبعوضأنواعبعض

علىالبيضيطفوحتى،الطوافاتشكلكبيرحدإلى

.اليرقاتوخروجالفقسلحينالماءسطح

يشبهأبيضبيضاالذبابأنواعمنكثيرويضع

بعدساعة03-8خلالالبيضهذاويفقسالأرز.حبات

ويضع.الذبابلنوعتبعاالفترةهذهوتتفاوت،الوضع

لاأنهإلا،الخريفأواخرفيالبيضالبعوضانواعبعض

الربيع.إطلالةمعإلايفقس

وتشبه،الدوديةاليرقاتالذبابيرقاتتسمى.اليرقة

.الصغيرةاليساريعأوالديدانالذبابأنواعمعظميرقات

والتربةوالمجاريوالقمامةالطعامعلىاليرقاتوتعيش

والميتة.الحيةوالنباتاتالحيواناتوفىوالماء،

والنمو.الأكلفىحياتهاكلاليرقةوتقضي

جديد(جلدلهاوينموالقديمجلدهامن)تتخلصوتنسلخ

اليرقة
627بةبالذا

الذيالوقتويتفاوتنموها.أطوارخلالمراتعدة

الذبابلنوعتبعاوسنتينأيامعدةبيناليرقةمرحلةتستغرقه

.الخادرةطورإلىذلكبعداليرقةتتحولحيث

نأقبلللذبابةالنهائيالطورالخادرةممثل.الخادرة

البعوضخادراتوتكونالنمو.مكتملةذبابةتصبح

سابحاتالماءفيتنموالتيالأخرىالذبابوأنواع

علىتعيشالتيالخادراتمعظمتبقىبينما.نشطات

الذبابأنواعبعصيرقاتوتبني.تتحركلاهادئةاليابسة

بكيستعرفالشكلبيضاويةأغلفةأجسامهاحول

جسمهاحولالأسودالذبابيرقاتتنسجبينماالخادرات

اليرقاتتبدأالداخلوفي.الحمايةلأغراضشرنقات

الذبابةشكلحيثبالتدريجالدوديشكلهابفقدان

وأالخادرةكيسأطرافأحدكسرعلىوتعمل،الكاملة

الخار!.إلىوتزحفتشرخه

فيأيام6-3المنزليةللذبابةالخادرةطوريستغردتى

الطقسفيذلكمنأكثرالوقتويطولالحار،الطقس

الختلفةللأنواعتبعاالمرحلةهذهطوليتضاعفكماالبارد.

.للذباب

منالكماملةالحثرة!صضجغدمط.الكاملهالحشرة

تجفأنوبعد.رطبةناعمةأجنحتهاتكونالخادرةكيس

الأجنحةعروقفيالدميتدفقالهواءبفعلالأجنحة

أجنحةإلىالرقيقةالأجنحةهذهويحولصلبةويجعلها

تستغرقهالذيالوقتويتفاوت.أيامأوساعاتخلالقوية

تطرذلكوبعد.للذبابالخلتفةللأنواعتبعاالعمليةهذه

حياتها.رفيقعنبحثاالكاملةالذبابة

الخادرةكيسمنخروجهابعدالذبابةحجميثبت

معالنمومنمزيداتظهرلاالصغيرةالذبابةفإنولذلك

البيض.أوبالغذاءأحيانابطهاانتفخوإنسنهاتقدم

فييوما12نحوالنموالمكتملةالمنزليةالذبابةتعيمق

البارد،الطضفىأطولووقتاالصيففصلفترات

يبردعندماالمنزلىالذبابمعظمويموت.أقلبنشاطولكن

التفقيسحديثةذبابةةردلخاا



الأسباندةالذبابة628

منكثيراأنإلا،شتويبياتفييدخلوبعضه،الطقس

حيثالشتاء،فصلخلالحيةتبقىوالخادراتاليرقات

الربيع.فصلفىالنمومكتملةذباباتإلىتنمو

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحشريالمبيدالعرلارذلابةالبرعشة

المرصالفاكهةذبابةالبعوضة

ذبابة،الميدحالمتوسطالهحرفاكهةذلابةذبالة،تسىالتسي

المعرةالنبريةالذبالةالحشرة

اسغفةاالمحلذبابةتد.د.

الورثنقا!الهسيةالذ!ابةالرمليةالذبابة

القطعاءاليرقةالفيلاريةالسروءذبابة

)حشرةالذراحخان!مننوعالأسبائيةالدبابة

الصحيحبالمعنىذبابةوليستبسواد(منقطةحمراء

لونذاتملم02نحوطولها.عامةأوروبافيوتوجد

كيميائيةمادةالمشخلاصيمكن.معدنيأخضرأوبرونزي

استعمالهايمكنكانثاريدين،تدعىجسمهامنخطرة

ومهيجةالبثور(محرض)وسيطللبثورمحرضةمادة

الدمويةالدورةينشطالكانثاريدينأنكما،للبشرة

.للإنسان

)الطعم(.الأسماكصيدانظر:.الاصطئاعيةالدبابة

وهى.الطرانفىضعيفةحشرةالحجريئالد؟؟

الأجنحةذواتمنلأنهاذلك.حقيقيةذبابةليعست

توجد.فقطالجناحينذواتمنالحقيقيوالذباب،الأربعة

شسواطىءطولعلىكبيرةبأعداد،عادة،الحجريةالذبابة

.تتزاوجحيثالجاريةالمياه

التىالصغارالحورياتإلىالحجريةالذبابةاسميشير

شواطئطولعلىأوالأنهار،فيالأحجارتحتتعيمش

والأسماك،السالمونأسحاكوتأكل،والبركالبحيرات

أسمرالنموالمكتمل،الحجريوالذبابيرقاتها.الأخرى

،بالأعشابويتغذىسم.56طولهويبلغاللونفاغ

والغدراد.المهيراتمنلالقر!عادةتعيشالحجريةالذبابة

إلىالمائلةالخضراءوالطحالب،الصغيرةالمائيةوالحيوانات

لزرقة.ا

يرقانة.،الهيلجراميتانظر:.دوبسوندبابة

أسمرودونكثيفشعرذاتحشرةالرمليةالدياية

الرملىالذبابأنثىتنشط.م3حواليطولهاويبلغداكن

يرقةوتعيش،والحيواناتالبشرمنالدماءوتمتصالليلفى

النباتاتبقايامنوتتغذىالمبتلةالأماكنفيالرمليالذباب

الحيوانية.والموادالميتة

المنطقةفيالرمليالذبابأنواعمنمئاتعدةتعيمق

خطرةأمراضفىتتسببالتىالجراثيموتنق!!المدارية

الرملية.الذبابةوح!الكلازأركمرض

تمتصلاولكنها،الرمليالذبابإلىالعثةذبابةوتنتمى

كالسقف.فتصيرجسدهاعلىأجنحتهاتطويوهيالدم

ولهالرمليبالذبابأحياناالقارصالصغيرالذبابيسمى

كما.الذبابةتستقرحينالوراءإلىباستواءيقعانجناحان

الربيعفىالنحلجماعاتمعأحياناالقارصةالذبابةتظهر

الدماءتمتصالتيالحشراتأصغرمنتعتبروهي،والخريف

واحد.مليمترإلىالقارصالذباببعضطولويصل

ونيوزيدنداأستراليافيمأدوفاسمالزرقاءالدياية

مبمكتهويتحركالماءسطحعلىلاسئيعيشلحيوان

لهذهمشابهةحيواناتوتوجد.الدافئةالبحارفيوذلك

وتمتاز.البارجةتسمىالعالممنأخرىأجزاءفيالحيوانات

تتدلىبالغازمملوءةطافيةتراكيبلهابأنالزرقاءالذبابة

ويوجد.م9إلىأحياناطولهايصلمجساتأوزوائدمنها

الدقيقة.اللاسعةالخلايامنالآلافمئاتالزوائدهذهعلى

فيالصغيرةالأسماكبإيقاعالحيواناتهذهوتقوم

لأعلىتسحبهاثممجساتهابوساطةتصعقهاثمشباكها

إلىينزلونالذينالأشخاصالحيواناتهذهوتلدغوتأكلها.

إلىلدغتهاتؤديلاوربما.مؤلمةولدغتهاللاستحمامالماء

الشخصيحكلاأنويجبالإغماء.تسببولكنهاالوفاة

انتشارإلىيؤديقدذلكلأنبالرملالمصابالمكانالملدوغ

روحأوبالخلالغسيلالعلاجطرقوتشمل.الجسمفيالسم

المتبقية.الزوائدأوالمجساتمنأيمنالتخلصمعالمينيل

صورةفيتجاريامتوافرةللدغهامضادةكيميائيةموادوتوجد

الموضحكسيلبعدللتدليكمخدرةمادةوتستخدم.رشات

تخفيفويمكن.الهيستامينمضاداتأحديؤخذأوالمصاب

الأسبرين.باستخدامأيضاالألم

.الذبابمنأنواععدةعدىيطدقاسمالسروءدياية

أخضر.أو،معدنىأزرقبلونملونةأجساممنهاللكثير



962الفاكهةذبابه

الذبابهذابعضويسمى

وأالأزرقبالزجاج

و!7بسببالخفمراءالقارورة

ا؟لأء!ضع3كا""ض+صكاص-صذباببعضويكون.مظهره

،المنزلذبابةبحجمالسروء

!اءاأوبثلاثةيكمرهاوأحيائا

ويضع.أضعافأربعة

اللحمفيبيضهالذباب

ء!!!3؟؟السروءذبابة،الميتةالحيواناتأجساموفي

!ء،لأ!،-!!3ء!؟غعمنهاالحيةجروخفيأو

خ!+؟برس3ءط!"ص0.!منهلتخرجسريعاالبيضويفقس.ملوثةالذبابةهذهوتعد

.ء-خنن،-تسببوقد.اللحمداخلتنغرسديدانشكلفييرقات

!لا!كا!ى،*!!!ذلكوعلى.والحيوانالإنسانفيالمرضالسروءذبابةيرقة

33!ءع،3برىع!ؤ،العنايةتبذلوأن،المنازلمنالعسروءذبابةتبعدأنيجب

العقاربمناسمهااكتسجتفقد،حقيقيةذلابةليمستالعقربذبابةيحكمأنويجبعنها.بعيداالطعامكللحفظالكبيرة

القمة.عندالبطنالحناءلسببويمكنفيها.تتوالدالسروءذبابةلأنالقمامةأوانىغطاء

قليلة.أيامفيالصغارآلافالذبابهذايلدأن

يرقةاليرقاتتشبهتقرلمجا.أسبوعخلالويفقس،أرضيةويرقةاللولبيةالدودةمثل،-الذبابةيرقاتبعضوتأكل

.بالحشراتوتتغذىفيهاأوالتربةعلىوتعيعقالفراشمةفيبيضهاوتضعالحيةالحيواناتجسم-خلاياالصوف

.ء3ذبابةتسببوقد.المواشيجلدفيالمكشوفةالجروح

حشرةالعزلاددبابهكبيرةأعدادتغذتماإذا،المزرعةلحيواناتالموتالسروء

أجنحةلها،النعرةتشبهمنافىع!داىلىو!طرة.الحيما!اتهذهبلحوممنها

بهرشبر!ع،!-؟لألأ*زو!-"انأوأمحططهاتأأىالتىوالأنثى.باللإشعاعالذكوريعقمأنيجبالذباب

يخصب.لابيضاتضعالذكورهذهمعتتلقح

الغز!نذبابةذبابئطولويتراو!.زاهيةتتخلصفهي.ضارةالسروءذبابةأنشطةكلوليست

روملم،إ3و8مابينالغزلانطولمجهوقتاستأخذكانتالتىالميتةالحيواناتجثثمن

انجالبشر"لغربيتمتمشمااللإدنيا،وفياتعيشالغزجميعدنمهيأتلقيحعلىيعملالذبابهذابعضأنكما،لتبلى

ءو...النباتات

ذبابةعلىالغزلانذبابةاسميطلقالمتحدةالولايات

أرجلوستجنا!نالذبابمنالنوعودهذا.الشنقبالنبرية،الذبابة)الأمراض(،الأبقارانظر:.العقبيئدب

ذبابةأنواعوبعض.والحيوانالإنسانبدمويتغذى،طويلة.النغفة

شرهيتقىأنللإنسانيمكنأنهإلا،الأمراضينقلالغزلانصه-

البحوض.طاردباستعمالطويلو!غابىدهاعاديةغيرحشرةالعقرب!ب،

الجسممنواسعجزءللذكرويكون.البطنقمةعندمسنن

وهى،يرقاتهيأكلالذبابمننوغالفاعهةد؟ولادقربذن!عكلاليةيشمبطالجزءهذاالظهر.تجاهينحنى

الفاكهةذبابويعد.الختلفةالفواكهخلالطريقهاتفتحاسمها.للحشرةويعطي

صنواحدةأسرةوأعضاءضررا.الزراعيةالأوبئةأكثرمنفىالفمويكون،ملم02نحوالعقربذبابةطوليبلغ

فيعاداتهابسببوذلكالطاووسيةتسمىالحشراتهذهأربعةلهالأنح!جقيةذبابةليعستوهي،الوجهنهاية

الفاكهة.علىالتبخترالأوردةمنكثيرلهاالأجنحة.جناحينمنبدلآأجنحة

وأجنحةكثيرةألوانذاتصغيرةحشراتوهىالشموالمكتملةالعقربذباباتوتعيم!الجسمبطولوهى

،والبندق،والتوت،الفاكهةفيبيضهاتضع،جميلةأساساوتمغذى،الكثيفةالنباتاتثمارفىأوالأخشابفي

منتفقسالتيواليرقات.النباتاتمنأخرىوأجزاءلشقوقداخلفيالبيضالعقربذباباتتضع.بالحشرات
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04إلىيصلبمعدلحياتهادورةخلالبيضةألأ...صغيرةحشراتالبيضة

علىناضجةفاكهةفىعادةبيضهاوتضعيوميأ.بيضة*وهي،أرجلدونبيضاء

لحائهاأوالفاكهةقشرةفىدقيقةثقوئاتحفرإذ،الشجرةد-مخترقةطريقهاتأخذ

يفقس.ثقبكلفيبيضاتستإلىبيضتينوتضع-----منالأسرةوهذه.الثمرة

إلىيؤديمماالفاكهةداخلمايصادفهاتأكليرقاتالبيض--"ذبابةتشملالفاكهةذباب

التربةفياليرقاتتختبئثم.الأرضعلىسقوطهاوذبابةالمتوسطالبحرفاكهة

.الخادرةطوريسمىالذيلنموهاالتاليةللمرحلةاستعداداالفاكهةذبابةوذبابةالمشرقيةالفاكهة

كاملة.ذباباتتكونالتربةمنالحشراتتخرجوعندماوحشرة،المتباينةالكرزفاكهةوذبابالمكسيكيةالفاكهة

قدإذ،الدافئالمناخالمتوسطالبحرفاكهةذبابةيناسب.التفاح

نأكما.البرودةشديدأوالحرارةشديدالطقسيقتلهااستخداملشملالحشراتهذهعلىالسيطرةوطرق

يرقاتعلىالقضاءتستيمعديدةحشريةطفيلياتهناكثمة.للذبابالطيعيينالأعداءوإدخال،الكيميائيةالرشات

هذهومثلوخادراتها.المتوسطالبحرفاكهةذبابةمنكبيرةأعدادإطلاقتتطلبللسيطرةأخرىفنيةطريقة

تستطجعلاولكنهاالذبابةمكافحةعلىقادرةالطفيلياتذكورأحدتعاشرالتيالأنثىفالذبابة.المعقمالذبابذكور

عليها.القضاءخصبا.بيضالاتنتجالمعقمالذباب

رفيعوذيلانسياليةأحنحةذأتحشرةمايوذدالةالتفاختفلذبابعلىأيضاالفاكهةذباباسموطلقء

د/...بصمهتتغذىارجلدونصغيرةحشراتفيرقاته،الخلاو

عادةمايوحشرةوتسمىطيرانها.أثناءخلفهاتفردهمزدو!،الكرومفيالمتغضنالعنبوعلىالتالفةبالفواكهرئيسية

النموا!ز!ابئاكوتعيم!عمرها،لقصراليوميةالذبابةالتفاحتفلذبابةأنواعممتفيعاغابىالعلما"ويستخلىم

أجزاءلهاليسإذلاتأكلوممط،أيامعدةأوقليلةساعاتالأنواعوهذه.الوراثيةالدراساتفىالدروسوفيلايسمى

فالذبابة.حقيقيةذبابةلاتعتبرالحشرةوهذه،متكاملةفميةار!كياتلأنالدراساتهذه!لفىخاصةبصفةنافعة

أجنحة.أربعةلهامايوذبابةأنحينفيجناحانلهاالحقيقيةغددهافي(الوراثيةالمادةعلىتحتويالتىالخلية)أجزاء

الك!ت،أوالشابلذبابةباسمكذلكمايوذبابةوتعرفثر.أتسيعةالأنواعفهذه،كبيرةاللعابية

السمك.لصيدكطعممايوبذبابةالشبيهالذببويستخدم.المتوسطالمجرفاكهةذبابة:أيضاان!

الماء.حوريةأوالحوراءالصغيرةمايوذبابةعلىيطلق

المائيةالجداولسطحعدىالموجودالبيضمنتفق!وهىتتدفحشرةالمتوسطاليحرفاكهةديايلأ

المائية.بالنباتاتوتتغذىخياشيمعبروتتنفس.والبركنوع002منأكثروتهاجم.والخضرأواتوالجوزالفاكهة

بينالماءفيحياتهاوتمتدخطيرةآفةتعتبروهى.المزروعةوالخضراواتالفاكهةمن

بعد،وعامينأشهربضعةوجامايكا.وبرموداوهاوايالغربيةوأسترالياإفريقيافي

/لمسجلدهاوتغيرالماءتتركذلكتدعىالتيالمتوسطالبحرفاكهةذبابةأنالعلماءيعتقد

!9-أباكتمالأشبهطوراوتبلغ،المداريةإفريقيافىنشأتقد،ا!لتوسطذبابةأحيانا

لأ؟-؟!حأجنحتها.وتظهرالنمووجنوبها،إفريقياشماليإلىطويلةمدةقبلوانتقلت

"زر*7ص!!*عكلسفيالحشرةهيمايووذبابةأرجاءفىوانتشرت،الأوسطوالشرقأوروباوجنوبى

لم*!ع!!بتلكتمرالتيالوحيدةالذبابةوجدتكما.أم085عامالمتوسطالبحرحوض

لاساعاتعدةوبعدالأطوار.وظهرت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيأستراليافى

المكتملةشبهالحشرةتغيرفىوهاوايالبرازيلفي

إلىلتصلجلدهاهذهالنمو.العشرينالقرنأوائل

تكثر.الكاملالنموطورالبحرفاكهةذبابة

الربيع،بداياتفىمايوذبابة"*منقليلاأصغرالمتوسط

نهايةحتىتستمروقد،؟7!-!،لإ،.المعروفةالمنزليةالذبابة

أو!الحوراءوتعتبرالخريفلأس*ءرر*"،برتقاليةبقعجناحيهاوعلى

لغذاءمصدراالماءحوريةذبابةأنثىتضع.مصغرة

مايوذبابة.السمكالمتوسطالبحرفاكهةذبابةزهاءالمتوسطالبحرفاكهة
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ويتكونحودهاتحومأوالأزهارعدىالنحلذبابةتستقر.الهسيةالذبابةاظر:.المييدةالد؟يئ

الزهور.لقاحوحبوبرحيقمنطعامها"

وأيرقاتأوالجرادببيضا!حل!رابئير،!اتو!لى(بمإيضاحي)رسمالتحولانظر:.المئزليهاد؟ول

.الأخرىالحشراتشرانقإفيص(.3)رالذبابة)صورة(،الحشرة

في!ن.لهاجداصغيرةحشرةا!بئادب،النملعائلةإلىتنتميحشرةالمئشاريئادطيئ

اكبابةعليهااطلقوقد.الميدةالذبمابةأ!ضاؤأوراقعلىاليضالمنشاريةالذبابةوتضعوالزنابير.،والنحل

،الأوقاتمنوقتفى،يعتقدونكانواالناسلأنالهسيقالنموالمكتملةوالأنثىالأشجار.وجذوعوغصونهاالنباتات

الجنودفرشفيأمريكا،إلىجطءتقد،اثة!دهبالبيفأنوففغ،النباتأنسجةولتثقالمنشاريشبهعضولها

الأمريكيةالثورةأثناءأمريكا،إلىحضرواالذينالهسيين،المنشاريةالذبابةصغارمعظموتشبه.الأنسجةهذهداخل

الذبابة،هذهتكونأنالمحشسملومنام(.783ام)775افي.طولعلىتمتدأكأأرجلالهاأنإلااليسروع

فيموجودةالانوهيروةا.جضبيمنبءتوتافيتلح!المنثاريةالذ،بةمنبرةاعدادوشجمع

وفينيوزيلندا،وفىأوروبا،منأبراءرهـضوشإوض!يا،النسيهجفييحدثتضخموهو،بالعفمةيسمىماوتسبب

وجنوب،المتحدةالولاياتفيالقمحتزرعالتيالمناطق.غشائيةأجنحةأربعةالمنشاريةوللذبابة.النباتي

الشماقي.أمريكافيالمعروفةالا!اتمنوهي!ا.الذبابةانواعواث

دمرتالسنينبعض.وفيالقمحبمحاصيلاليرقةوتفتكتلكهيتدميراالمنشارية

القمح.محصولمن%01اليرقاتهذه!7؟سو*-!-!!؟!كاكنىكاننطاشجارتهاجمالتي

ملم.3حوالطالنموالمكتملةالهسيةالذبابةطوليبلغ-لا"3!ء-ص-ء!-برالانواعوتتلف.الضنوبريات

*ء-المنشاريةالذبابةمنالاخرى

عامعتمهجيلتنمجماكلفىأامكتفليااجملريهنالحشربنيهدوالشجيراتالحدائقورود

003إلى052منالأنثىور!ح.افىرففيوآضالر!حالجشاريةالذبابةوسيقان،والأغصانالكثيفة

الكرزوأشجار،القمح

أسفلاإلىشاترحفش!مماحمرأالقف!اتالبيضصحغي!أورآوالدردار.البتولاوأشجار،والكمثرى

العصارةامتصاصفيتبدأثم.والساق،الورقةغلافبينو!اجنشعر!ات،برةذرابئالئيريئالذبيئ

.الساقمنمنالصغيرالطورأي،اليرقةوتعيعق.الكبيرةالنحلةوتشبه

ء"5!صه*أوالماشيةنبريةوتضع.الحيوانجلدتحتالنبرية،الذبابة

يتدقىلاجمندمايحدتيكمسح!نآالقد!دحهكفالصووتنفذالأبقار.وسيقانأقدامشعرعلىبيضهاالعقبذبابة

إلىالاكسجيننقليتم..-ص.مسببةالحيوانجلدخلالا!لاشيةدويدةالمسماةاليرقة

بعضوفي.التاجيةالشرايينعبرالمتدفقالدمفيالقلبالانتفاخاتتعسمىال!يالجلدعلىمؤلمةانتفاخات

ويتيهوالس!نإن!لعثمرصلمةااهناحيالسيبئلدكمليالدوهولىلكعلىلصمحتفحإلبيضالنبريةالذبابةمنأخرىأنواعوهناك.النبرية

ص.....كالغزلانكبيرةحيواناتعلى

تصلبلىالح!صذهعنينتج.الدمتدفقمنيخفضمما.النغفةأيضا:انظر

ويسمى.الصدريةللذبحةالرئيسيالسببوهيالشرا"يين،

الذبحة.عادةالألم1كاكاكاكاكاكا-ءكا"!-حلثرةالنحلبدة3

لألححانينلإجهادام!فىيةأالتدلصمصأاينشاطفمةاالضمغوطأ!لأ،عا::كا؟3،!كأ!؟-هكلكاكا":"!أجساملها،النحلتشبه

.و،-و،صو!!"كاعكاعبشعرمغطاةوالصيرةعريصه

هذهمثلفى.العادةمنأكثرالقلبيعملحينماالأخرى4كاعكاكا+ع!-!ج!لونهايكونوقدكثيف

نأإلا.الدممنإضافيإمدادإلىالقلبيحتاج،الأحيانكاعو!!كا:وعلىأصفر.أوبنئاأوأسود

التاجيةالشرايينعبرالقلبإلىيصللاالإضافىالدم"ع!!"!اع-!-:"صذبابةفإن،النحلعك!س

وتولد،الأكسجينمنمؤقتاالقلبعضلةوتحرم.الضيقة!!!!؟كا"؟ء/!كاكا!-اثنانجناحانلهاالنحل

تشنجيتسببأنأيضاويمكن.الذبحةألمالحالةهذه!كاء*كاالمغبراللونإلىيميلانفقط

الصدريةالذبحةضحاياأغلب.الذبحةفىالتاجيالشريانالنحلذبابة.الصافىاللونمنأكثر
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وزنذووومعظمهم.السنكبارأوالسنمتوسطيمنهم

غنيةأطعمةويأكلون،عالدمضغطولديهمزائد،

الرياضةيمارسونقلماأوالسجائرويدخنون،بالكولسترول

البدنية.

فوقعاصرأوضاكطبألمللذبحةالمعرضينأغلبيشعر

خاصة،الكتفينإلىالألمينتقلأنويمكنالصدر.عظمة

النوبةوتدوم.الأيديإلىالذراعينوأسفلالأيسر،الكتف

ذلك.منأقلفىينقضىمعظمهالكن،دقيقة15حتى

بالراحةالصدريةالذبحةنوباتمعظمتسكينويمكن

ومحصرات،النتراتتعاطىالأطباءويصف.والأدوية

بعضتمكنأدويةوهي،الكالسيومومحصراتبيتا،

فىالأدويةهذهوتساعد.الذبحةنوباتتفاديمنالمرضى

الإجهاد.تحتطاقتهمنأكثرالعملمنالقلبمنع

منحادةلنوباتيتعرضونالذينيخفئالمرضى

الشريانمجارةعمليةإلىطويلةفترةخلالالذبحة

قصيرةقطعةبتوصيلالجراحيقومالعمليةهذهوفي.التاجى

التيالوريد،قطعةوتوفر.التالفالشريانإلىوريدمن

.للدمجديداممرا،المريضرجلمنتؤخذ

نوبةمنبعدفيما،الصدريةالذبحةضحايابعضيعانى

الشراينأصبحتإذاالقلبيةالنوبةاحتمالويزداد.قلبية

باطراد.تضيقللمريضالتاجية

.الكالسيومقنواتحاصرةبمالقلب:أيضاانظر

لجسمتأرجحيةحركةالاهتزاز،أيضاوتسمىالذددية

بدرجاتولكنالأشمياءجميعتتذبذبوذهابا.جيئة

وأجداضعيفةالذبذباتتكونأنالممكنومن.متفاوتة

تحدث.كشفهيصعبلحدجذابطشةأوجداسريعة

تذبذببسببوذلكالزلازلوقوععندالذبذبة

الذبذباتتتولدكما.الأرضباطنفيالصغيرةالجسيمات

والجزر.المدمسببةوانخفاضاعلؤاالبحرأمواجتحركعند

فيالمتكررةللانفجاراتنتيجةالسيارةوتتذبذب

نتيجةالأصواتمنوتنئالكثيرمحركاتها.أسطوانات

.الأجساملذبذبة

فعندما.النافعةالأعمالمنالكثيرفيالذبذباتتستغل

صغيروعاءوهي)الملاحة(،المملحةعلىخفيفةنقرةننقر

التيالذبذباتفإن،الطعاممائدةالمبكلىفيهيوضع

.يتحركالملحتجعلالتيهيالخفيفةالنقرةهذهتولدها

التيالذبذباتلتوليدمعينةأجهزةالطرقعمالويستعمل

تستعملالطبوفي.الطرقعليهاتقامالتيالتربةتدك

.العضلاتأوجاعلعلاجالذبذبات

كثيراالذبذباتتجلبأنالممكنمنذاتهالوقتفي

الذبذباتمعدلتجاوزفإذا.والالاتللبشرالمتاعبمن

كثيرفيشسببفإنها،المثالسبيلعلىمعينا،حذاوشدتها

الضوضاء،ذبذباتتؤديكما.للناسالإزعاجمن

علىالقدرةالبشرفقدانإلىجداالكثيرةوالذبذبات

للآلاتبالنسبةأما.بالمرضالشعورلديهموتولدالتركيز

الضجيجإحداثفيتتسببقدفيهاالقويةالذبذباتفإن

والكسر.بالتآكلوتصيبها

مشاكلمنللتخلصطرقعدةالمهندسونابتكر

المرنةبالموادالمهندسوناستعانفقد.والاهتزازاتالذبدبات

سبيلعلى.والاهتزازاتالذبذباتتأثيرلتقليلوالزنبركات

تنفخ)إطاراتغازيةلماطاراتالعرباتتزويدتم،المثال

الناتجةالاهتزازاتامتصاصمنتمكنها(المضغوطبالهواء

مراوحتركيبويتم.معبدةغيرطرقاتفوقالسفرمن

نأوالواقع.لينةفولاذيةزنبركاتعلىالمبانيفيالتهوية

الذبذباتمشاكلمنالتخلصعمومأيحاولونالمهندسين

آلة.لأيةتصميمهمعند

التردد.أوالاتساععلىبناءالذبذباتتوصف

نقطةمنمتذبذبجسميقطعهاالتيالمسافةهووالاتساع

يقطعهاالتىالكاملةالذبذباتعددفهوالترددأما.سكونه

ويقاس.واحدةثانيةعادة،محددةزمنيةفترةأثناءالجسم

الذبذباتالناسمعظمويسمعهرتز.تسمىبوحدةالتردد

هرتز.000.02و02بينترددهامقداريتراوحعندما

وذبذباتحرةذبذباتإلىالذبذباتتصنيفويمكن

القوةهلأساسعلىقائمةالتصنيفهذاوفكرة.قسرية

فعلى؟لاأمالذبذباتاستمراريةتبقيالتيهيالخارجية

ذبذبةولكن،نقرهعندبحريةالجيتاروتريهتز،المثالسبيل

الوتر.فوقالقوسيمررعندماقسريةتكونالكمانوتر

ظاهرةعلىأصواتهاعلوفيالمومسيقىالاتمعظموتعتمد

المولدةالقوةتكونعندماالرنينيحدث.الرنينتسمى

الحر.الجسمتذبذبترددمعتناغمفيللذبذبة

.الموجات،الصوت:ايضاانظر

أوراقهفيهاتتددىالتيالحالةهوالنباتفيالددول

التيالنباتلأمراضعرضايعدماوعادة.وتموتوسيقانه

للماء،افتقارهحالةفيالنباتيذبلتنهار.خلاياهتجعل

القنواتتسدللذبولالمسببةالمرضبكتيريالأنوذلك

الفطرياتمنكثيراأنكما.النباتداخلللماءالحاملة

بإفرازوذلك،الذبولتسببقد،النباتتهاجمالتي

أحيانا.النباتأنسجةفيالسموم

فالفطربمالذبولفيتتسببالجذورأمراضمنوالكثير

والبطاطا،،النجميةالزهراتذبولفييتسببالمغربي

أما.أخرىونباتات،والكتان،والقطن،والطماطم

الكثيرذبولفييتسببفإنهآخر،فطروهوالسليروتيا،
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اليمين)منأعلاهالصورةوتوضع،فطريةأوبكتيريةأمرأضتسببهالذبول

الهولنديالدردارمرضأنكما.الحدائقخضراواتمن

الدردار،أشمجارفيذبولأينتجالمرضوهذافطر.يسببه

.عامكلمنهاالكثيرويقتل

له.المسببالمرضعلىالذبولفىالتحكميعتمد

وأن،المريضةالنباتاتالشخصيتلفأنينبغىوعموما،

استخدامأيضاالإمكانوفي.المحاصيلدورةيمارس

تشكيلاتبعضأنكما.التربةفىالفطرياتمبيدات

.الذبولتقاومالعلماءأنتجهاالتيالأحدثالنباتات

الذبياني.النابغةانظر:.الئابغة،الذبيالي

يأأوبندقيةمنيقذفأويطدقمقذوفأيالذ!حيره

الخراطيشالذخائروتشمل.الأسلحةمنآخرنوع

تلكتطلق.والطوربيداتوالصواريخوالطلقاتوالقذائف

وتشملالأسلحةمنعديدةأنواعباستعمالالمقذوفات

الصواريخ.إطلاقومنصاتوالمدافعاليدويةالبنادق

دا!عة،مادةعلىالذخيرةأنوا!مننوعكلويحتوي

القذيفةلدفعاللازمةالقوةيولدوقودأومتفجرةمادةوهى

.الذبولعمليةتوالياليسار(إلى

كبسولةعلى-تقريبا-الذخائرجميعوتحتويهدفها.إلى

إلىتؤديالمتفجرةالموادمنصغيرةكميةوهىالتفجير.

أنواعبعضتحتويتنفجر.عندماالدافعالوقودإشمعال

إلىتؤديالتيالمتفجراتمنإضافيةكميةعلىالذخائر

منتزيدوبالتاليبالهدفارتطامهاعندالقذيفةتفتت

منكلاالذخيرةغلا!ويغلفالتدمير.عمليةفعالية

قاعدةيثبتأنهكماالتفجير،وكبسولةالدافعالوقود

القذيفة.

الخفيفة،الأسلحةذخيرةالذخائر:مننوعانوهناك

ذخيرةالخفيفةالأسلحةذخيرةوتشمل.المدفعيةودخيرة

الالية.والبنادقالرلق،وبنادق،البنادق

الثابتةالمدافعباستعمالالمدفعيةذخائروتطلق

المضادةوالمدا!،الهاونومدافع،الميدانمدا!:وتشمل

الدفعوصواريخ،الصواريخإطلاقومنصاتللطائرات

الخفيفةالأسلحةذخائرأنواعمعظموتسمى.الذاتي

المدفعيةذخائرأنواعأغلبتسمىبينماالخراطيش

وأالواحدةالخرطوشةعلىويطلق،القنابلأوالقذائف

الدفعة.القذيفة
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لد.،17!لديةاومسدس.،22!

لدقية.،322!مدس.،38!

لدقه؟.،3.!م!مسدى.،44!

لدية.8013!!سدس.541!

!!

سدبرثماكق06أمملم.267لدتيةا6أمطم65.5

!

ركالثرصدلع2ام05.0

!

كاصل!لىىلع!!رصاصة

!

حرئيللىيس!!رصا!

!

مدلتصاا!

كا

دملتصاالعد

وأجزئيايكسىفلزيقل!منالرصاصةتتألص.الرصاصاتأنواع

علىتحافظكاملفلزيبغلافالمكسوةوالرصاصة.فلزيبعلادكليا

تسمىوالتيجزئيا،المكسوةالرصاصةأماالهدهـ.إصالةعدشكلها

.ألاصطدامعندفتمدد،الحافةناعمةالرصاصة

الرسم،لحيكما،الطلقاتمعظم.الشائعةالطلقاتعياراتأنواع

لحسا!قياساتهاوتذكررصاصاتها()أقطارعياراتهابموج!تقاس

المليمتر.أوالسشيمترأوللبوصةالعشريةالكسور

الخفيفةالأسلحةذخيرة

منتصنعلأنهاالثابتةالذخائرتسمى.الخراطيش

وتحتوي.الفوريللاستعمالالتجميعجاهزةوحدات

تفجيروكبسولةدافعةمادةعلىالخراطيشجمئأنواع

التىالقذائفنوعفيالخراطيشوتختلف.وغلاف

واحدةرصاصةعلىالحراطيم!أنواعمعظمتحتويتحتويها.

علىتحتويالرلقبنادقفيتستعملالتيالخرطوشةأنإلا

.الطلقاتتسمىالفلزية)الحبيبات(الكرياتمنعدد

وأغلب.الخرطوشةمنالمقذوفالجزءهي.الرصاصة

المغطىالرصاصأوالصلبمنجوفذوالرصاصأفياع

عندتتمددالرصاصأنواعوبعض.صلبفلزيبغلاف

.الخطورةبالغةإصاباتيحدثمماللهدفإصابتها

النوعهذااستعمالالعسكريينعلىالدوليالقانونويحرم

مغلفارصاصاالمسلحةالقواتوتستعمل.الرصاصمن

تمنعوالزنكالنحاسمنسبيكةوهىالتذهيببسبيكة

التمدد.

أسلحةفيتستعملالتيالخراطيشحجمعنويعبر

(.الرصاصة)قطرالعياريسمىبماالرلقبنادقخلاف

6.7يبلغقطرذاتمثلا.3،.العيارذاتفالحزطوشمة

بينالخفيفةالأسلحةطلقاتأغلبعيارويتراوح.ملم

ملم..6،و..،22

الرصاصةدفعإلىيؤديوهو.)الداسعالدافعالوقود

الوقودموادوتسمى.الهدفصوبوقذفهاالبندقيةخارج

الموادهذهوتتكونالمنخففمة.المتفجراتالبنادقفيالدافع

منيتكون)البارود(للدخانمثيرغيرمسحوقمن

والنتروجلسرين.النتروسليلوزمنخليطأوالنتروسليلوز

الثقيلة.المدافعقذائفلإطلاقأيضاالمسحوقهذاويستعمل

يتعرضعندمامشتعلايتفجروهو.الإشعالفتيل

شكليأخذتصميموهوالنار،إطلاقإبرةمنلضربة

هذافىاستعمالهاالشائعالموادومن.البندقيةداخلالمطرقة

.الرصاصإستيفيناتمادةالمجال

يقذفأوالبندقيةداخلالجزءهذايبقى.الغلاف

سبائكمنغالباويصنع،الرصاصةانطلاقعندخارجها

لاالخراطيشأنواعوبعض(.)النحاسالصفرأوالألومنيوم

الداببقاعدةالوقوديلحمالحالةهذهوفى،بغلافتزود

الرصاصة.

ذخيرةأنواع

الخفيفةالاسلحة

رصاصعلىالحراطيشألواععالبيةتحتوي.تحتويهالديالمقدو!لوعفيالحفيفةالأسلحةخراطيشألواعتحتلف

الأيسر(.)الشكلالطلقاتتسمىالفلزيةالحبيباتسعدداتحتويالرلقلندليةحراطيقولكنالاير(.)الشكل
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منأنبوبمنتتكونوهي.الرشبنادقخراطيش

الفولاذ،أوالصفرمنبقاعدةوتنتهيالورقأوالبلاستيك

تحشىذلكعنوعوضا.رصاصالطلقاتلهذهوليس

بندقية:انظر.الرصاصفلزمنصغيرةبكراتالخرطوشة

الردق.

الأمنقواتتستخدمها.الشغبعلىالسيطرةذخائر

جسيمة.إصاباتإحداثبدونالمشاغبينعلىللسيطرة

.المقوىالمطاطمنطلقاتمنالذخائرهذهمعظموتصنع

منيصنعالطلقاتهذهمنحديثنوعهناكولكن

الكعكة،شكلالحلقاتهذهوتأخذ.اللينالمطاطحلقات

هذايتسبب.للدموعمسيلغازعلىداخلهاتحتويوقد

الرصاصمنخطورةأقلإصاباتإحداثفيالنوع

المطاطي.

المدفعيةذخيرة

القذافالمدفعمثلالحربيةالأسلحةالمدفعيةتشمل

منوغيرهاللطائراتالمضادةوالمدافعالهاونومدافع

ذاتيةالصواريخإطلاقمنصاتتشملكما،المثبتةالمدافع

سم2،همنأكبرقطرذاتالمدفعيةقذائفوأغلب.الدفع

كجم.043إلىوزنهاويصل

شديدةموادعلى)القنابل(القذائفبعضوتحتوي

مسببةبالهدفارتطامهاعندالقذيفةوتنفجرالانفجار.

الموادومن.الهدفتدميرإلىمؤديةأوجسيمةخسائر

.ديآر.و،تي.إن.تيمادة:المستعملةالانفجارالشديدة

هيكسوجين،أوسيكلونيتباسمأيضاوالمعروفةإكس،

ومادة.إكسآر.ديمادةمنمخلوطوهى،بوالتركيبة

وهيالبنتوليتومادة،.إن.تيإي.يوهـا!ة،تي..إنتي

القذائفمنأخرىأنواعوتحتويالمواد.منلعددتوليفة

حجماأصغر)القنابل(القذائفمنعددعلىأوألغامعلى

التيالقذائفتصنع.الأساسيةالقذيفةمنتباعاتطلق

وتستطيعصلبفلزمن،المثالسبيلعلى،الدروعتخترق

تنفجر.والدبابات،الحربيةوالسفنالتحصيناتاختراق

منالعديدناثرةبالهدفارتطامهاعندالشظاياقذائف

الفلزية.الشظايا

غيربمواديعبأالقذائفمنآخرنوعأيضاويوجد

وأالدخانتنتجالتيأو،السامةالكيميائياتمثلمتفجرة

تستيم،متفجرةبرؤوسالمزودةوالقذائف.الحرائقتشعل

أشكالهيئةعلىتظهرالتيالألومنيوممنشرائطقذف

عنالناتجةتللثالأشكالهذهوتشبهالرادار.شاشاتعلى

الرادارعنا!سمؤولينتخدعوبذلكالطائراتوجود

بعضوتسلطالعدو.دفاعمنالطائراتحمايةفىوتساعد

ممامنصهرفلزمننفاثاتياراللدروعالخارقةالقذائف

.الدرعاختراقإلىيؤدي

المدفعية:قذائفمنأنواعخمسةوهناك

ذخائر3-الثابتةشبهالذخائر2-الثابتةالذخائر-ا

الذخائر-4الخزنةبذخائريعرفماأوالمنفصلةالتحميل

الدفع.ذاتيةالذخائر5-المنفصلة

منطم!لةوحطةإلىليسقذيفةكلمةتشيرماغالئا

تلكمنفعلاالمقذوفالجزءإلىأيضاولكن،فقطالذخيرة

.الوحدة

ذخيرةأنواع

المددعية

المتفجراتمننوعبوساطة،التوضيحىالرسممنالأيمنالحرءإلىان!هدفها،إلىالمدفعيةقذائفأنواعبعضتنطهلق

القذيفةعلىيجبالذيالمدىوعلىالقذيفةلنوعالقذيفةداخلالمتعجرةالمادةكميةوتتحددالدالع.الوقوديسمى

ذاتيا،المولدةالدفعقوةتأثيرتحتللمدفعيةتستعملالتيالدفعالذأتيةالدخائروتنطلق.الهدفإلىللوصولتقطعهأن

الرسم.منالأيسرالجزءإلىانظر

ثابور)دفعة،قذ!ة

ثابتهشبهدكه(9كذيقة

منغصل!!أهـفد"يغ!قذ

التحصيلمتقصلة4!دفعةكذك!-

زاتياصسيرةموحهـة)صاروخ(قذيقة

ئأكئاحمسممرةكصو!صبجهازإصاررخ!قذيقة
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مقذوفمنوتتكونالمدفعيةوتطلقها.الثابتةالذخيرة

منالنوعهذاالدا!.والوقودتفجيروصمامةوغلاف

هوكماجاهزةوحداتهيئةعلىيصنعالمدفعيةقذائف

الخفيفة.الأسلحةلطلقاتبالنسبةالحال

نأإلاالثابتةالذخائرتشبه.الثابتةشبهالذخائر

فصليمكنذلكوعلى.بالغلافجزئيامثبتالمقذوف

فىالدافعالوقودتقليلأوزيادةيمكنوبذلك،الأقسامهذه

قطعهاالقذيفةعلىشعينالتىالمسافةحعسبالغلاف

.الهدفإلىللوصول

الخزنة،ذخائرأيضاوتسمى.المنفصلةالتحميلذخائر

وصمامةالمقذوفمنلكلمنفصلةأقساممنوتتكون

عبواتفىالدافعالوقودويوضع.الدافعوالوقودالتفجير

للوقوداحبواتاعددوشوقف،المقذوفخلفتثبيتهايمكن

القذيفةعلىلتعينالتيالمسافةعلىالمستعملالدافع

المدفعيةقذائفلإطلاقالذخائرهذهوتستعمل.قطع!

.المدىبعيدةالثقيلة

بموحدتيتمنذخيرةكلوتتكون.المنفصلةالذخائر

الصمامةعلىتحتويوالثانية،المقذوفهيالأولى

الدافع.الوقودمنوكميةوالغلاف

والقذائفالطوربيداتوتشمل.الدفيذاتيةالذخائر

دفعبقوةالمسافاتتخترقالمقذوفاتوهذه،الموجهة

يمكنكماتقليلهاأوسرعتهازيادةويمكن.ذاتيامولدة

الأنواعهدهأغلبماروخيمحركويمداتجاهها.تغيير

الدافعة.بالطاقةالمقذوفاتمن

الذخائرتطورتاريخفيمهمةأحداث

والمسلمونامحرباتوصلالملاديعشرالثالثالقرننهاياتخلال

البارودالفحارصالناجمةالقوىباستعلالهمللمدايعدحيرةصسعإلى

(.البرتاسيوم)شرات

الذي!الإنجليرالجودلقلالميلاديعتنرالرابعالقرنمنتمفخلال

التىصئالمداحفكرةالأساسالحيمقصفو!مييحارلولىكالوا

الأندلس.مسلمىصأحدوها

المدىقصيرةبدائيةقدائصاستعمالبدأاللإديع!ثرالخامسالقرن

القصدير(.مرعبواتفىالمعاددوحردة)كرات

تحتويالتىبالورقالمغلفةالطقاتاستعمالانتشرعشرالسابعالقرن

مددعية.وكراتوالرصاصالبارودمنكلعلى

لاحتواءالقمالقسالمصسعالغلافاستعمالأصحعشرالثامنالقرن

.الاستعمالشائعاغذيفةالتسحسة

الثابتةالدحائراستعملتعشرالتاسعالقرنمنالأولىالنهصف

الألموبمؤحرةمرتحبأالتيأي،التعبئةحلفيةمدافغفى

المقذوفصكللاحتواءورقيةأسطواناتواستح!لت

.لبارودوا

فيالمولوتةالآليةالصماماتامحتعمالبدأام085عامحوالى

القدائى.

باستعمالالدفعذاتيةالقذائفأنواعبعضتوجه

منأخرىأنواعوهناك.المقذوفداخلمثبتحاسوب

وأالحرارةيتحسسجهازتوجيههافىيتحكماالقذائف

كما.الهدفمنتنبعثالتيالإشعاعاتمنمعينةأنواع

موجاتبوساطةتوجهالقذائفمنأخرىأنواعتوجد

بالمقذوفتثبتأسلاكطريقالرادارعنموجاتأوالراديو

جهازتنئكلنالتركيزشديدةضوئيةحزمطريقعنأو

الليزر.انظر:الليزر.يسمى

صوراتبثتصويرآلاتالقذائفأنوأعبعضوتحمل

المقذوفمسارتحديدعلىالصورهذهوتساعد.للهدف

الموجهة.القذيفةانظر:.بدقة

عمليةخلالالقذيفةتنفجر.القذائفتنفجركيف

سلةمنالعمليةهذهوتتكون،المتسلسلالتفجيرتس!ى

إطلاقها.بعدالقذيفةتفجيرإلىتؤديالانفجاراتمن

فلزي)فتيلالصمامةبتفجيرالمتسلسلالتفجيريبدأ

لحظةالصمامةتنفجروقد(.البندقيةفيالزنادبعمليقوم

قليلةثوانفيذلكيحدثقدأوبالهدفالقذيفةارتطام

اختراققذائفأنواعبعضوتحتوي.الارتطامبعدأوقبل

اختراقمنالمقذوفيمكنمماموقوتةصمامةعلىالدروع

الانفجار.قبلالدرع

إلكترونيا.أوالياإماالصماماتأنواعمعظموتعمل

أثناءالقذيفةحركةنتيجةالاليةالصماماتوتشتعل

عندنفسهاحوللدورانهاونتيجةالسلاحمنإطلاقها

الإلكترونيةالصماماتوتنشطالماء.أوالهواءاختراقها

العلا!ظهوربدأالميلاديعشرالاسعالقرنمنالخمسينيات

الححاس.معددسوصنعللطلقاتالمعدنى

المثيرغيرالباروداستعمالالشائعصأصيعأم098عامحوالي

سريعةوالبنادقالتحميلللمدابخلفيةالثابتةالدحائرفيللدحان

لاستعمالهاأمشاطفىبالصلبالمغلىالرصاصثبت.الطلقات

(.الطلقات)حراسةحرالهداتلنادقفي

البازوكا.مدافعمنالدفعذاتيةدخائرأطلقتام249

مناقترابهاعسدتسشطالتيال!كحماماتاستعمالبدأام439

عمدالقديفةلتفجيرراديوجهارالمعلهذافي.يتحكمالهدف

.الهددمىالاقترال!

علىتحتو!بقذيفةأولالأمريكيةالمتحدةالولاياتفحرتام539

لووية.متمحرات

الدفعذاتىصاروحأول)سابقا(السومييتيالاتحادأطلقأم579

إصابةالصاروخ!دايستطئ.للقاراتعابرالتوحيهوداتى

.الإطلاقمنصةعنكم.00013-)0055مىيبعدهد!ص

الأمريكيةالمتحدةالولاياتطورتم7591عامإلىأم749

القدائفتتبع.موحهةرؤوسذاتقذائصلإطلاقمسصات

المدرعة.الأهدا!م!الليررأشعةانعكاسات
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القذيفةداخلجهازاالتقاربيةالصمامةباسمالمعروفة

المقذوفقربمدىلتحديدالرادارموجاتفيهتستخدم

.الهدفمن

كبسولةالصمامةتشعلالقذائفأنواعمعظموفي

التفجيرلدىناسفةشحنةأولتنفجروبذلكالتفجير

منمجموعةالسلسلةهذهفيوتحدث.المتسلسل

اسمابقالانفجارمنقوةأشدانفجاركلويكونالانفجارات

المتتابعةالشحناتانفجارمنالمتولدةالطاقةتباعاوتزداد.له

الأساسية.الناسفةالعبوةلانفجاركافيةطاقةشولدحتى

تاريخيةنبذة

البشريستعملهالذخائرمننوعأولالحجارةكانت

الخفيفة.الأسلحةمنوغيرهاالنباليشبهماتطلقوكانت

لقذفالحجمضخمةأسلحةالرومانقدماءواستعمل

الذيالبارودواستعمل.المنجنيقأنواعكبعضالحجارة

فىالمدافعمنالحجارةلإطلاقأوروباإلىالعربأدخله

القرنخلالوفي.الميلاديعشرالرابعالقرنمنتصف

والرصاصالحديدقنابلاستعملتالميلاديعشرالخامس

للمدفعية.كذخيرة

التياليدويةالأسلحةاستعمالفيالبشريالجنسبدأ

القرنخلالزنادعلىبالضغطالرصاصأعيرةتطلق

القرنخلالالهولنديونواكتشف.الميلاديعشرالخامس

ويتمبالبارودتعبأمعدنيةقنابلالميلاديعشرالسادس

فيالطلقاتاستعمالوشساع.الهاونمدافعمنإطلاقها

واشتملت.الميلاديعشرالسالغالقرنأوائلفيأوروبا

الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالالذخائرفيالمستحدثات

كراتتطلقالتيالرلقوبنادقالورقيةالفتائلاستعمالعلى

أيضاواكتشف.الورقمنقذائففيمغلفةالرصاصمن

.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالللدخانالمثيرغيرالبارود

-191)4الأوليالعالميةالحربخلالشاعوقد

والطلقاتالانفجارشديدةالقنابلاستعمالام(189

القذائفوكذلك(للحرائق)المشعلةالحارقةوالقذائف

الذخائرصناعةفىالمستحدثاتواشتملت.الكيميائية

الميلاديالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتخلال

معادنومنالبلاستيكمنالمصنوعةالطلقاتاستعمالعلى

أصبحكماقبل.منمستعملةكانتالتيمنوأصلبأخف

هذاويزدادفعاليةأكثردافعةمواداستعمالالإمكانفي

.التقدمبالغةتوجيهأنظمةاستعمالوكذلكباطرادالاتجاه

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المدبالثقيلالطوربيدلرصاصةا

المدفحيةاليدويةالقنبلةالاريالسلاح

هندسة،تالمقدوفاالمتفحرالشربنل

الذحيرةمحزنالصاروخ

ألفهكتابالجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة

-046)الشنتريني،التغلبي،بسامبنعليأبوالحسن

والنقادالكتاباعلاممنام(.1-47ا670هـ،542

ولد.الهجربنوالسادسالخام!م!القرنينفيالأندلسيين

،الحالميسورةأسرةفى،نعسبوإليهاشنترين،بجزيرة

ابنأظهرزاهر.لمستقبلوإعدادهوتعليمهبتربيتهعنيت

الشعريكتبوبدأالصغر،منذالأدبيةالموهبةمنقدرابسام

إليه.الأنظارفلفتوالنثر

وقد.الأدبيةبسامابنآثارأهمالذخيرةكتابو

فرسيوالكتاببسامابنجعلتشهرةالكتاباكتعسب

أحدهماليدلبسامابنأوالذخيرةبذكريكتفى؟رهان

الاخر.على

مادته،لجمعوسعىالذخيرةكتابهعلىبسامابنتوفر

وأوائل،الطوائفلعصروالأدباءللشعراءتراجمتقدمالتي

السياسيةالأخبارمنطائفةتقدمكما،المرابطينعصر

وحكامها.الأندلسأمراءعنوالاجتماعية

قسم-ا:أربعةأقسامإلىالذخيرةكتابينقسم

قسم2-الأندل!م!.ولممطمنيواليهاوماقرطبةعنيتحدث

عنقسم3-.الأندلسغربيمنيجاورهاوماإشبيلياعن

يتحدثقسم4-.الاندلسشرقيمنيصاقبهاومابلنسية

الأندلسعلىوفدواالذينوالعلماءوالشعراءالأدباءعن

إفريقيا.شماليمنأوالمشرقمن

ذإ،فاحصةنقديةنظراتالكتابهذافيبسامولابن

إلىيعمدكانبل،النثريةأوالشعريةبالنماذجيكتفلم

النقدفيحساأدقبذلكوهو،والتقويمالتحليلمنشيء

أبومنصور.،الثعالبيانظر:الدهر.يتيمةفيالثعالبيمن

القصر.خريدةفىالاصبهانيالعمادومن

النزعةأظهرتالتيالمؤلفاتمنالذخيرةكتابيعد

أدبيةشخصيةللأندلستحعلأنوحاولت،الأندلسية

العقدعنتأليفهمنهجفييختلففهوثمومن،مميزةوفكرية

انظر:.المشر!تىمنمادتهاستمدالذيبمعبدربهلابنالفريد

الأند!أهلعلىيعيبكانبسامفابنالفريد.العقد

وقال.بأندلسهميتصلماوإهمالهم،المشرقلأهلتقليدهم

"إلآذلكالأندلسأهلعلىناعياالمشهورةعبارتهذلكفي

إلىيرجعون،المشرقأهلمتابعةإلأأبواالأفقهذاأهلأن

نعقلوحتى،قتادةإلىالحديقرجوع،المعتادةأخبارهم

علىلجثوا،ذبابالشامبأقصىطنأو،غرابالآفاقتجلك

محكما"كتاباذلكوتلواصنماهذا

الأدبلوجوهطيبةصورةالذخيرةكتابقدم

محاولأوكاتبا،شماعراأ0منأكثرذكرحيث،الأندلسى

أهلهوأصالةالأندلستفوقيثبتأن،نماذجهمخلالمن

.بالمشرقمقارنة
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سنينوجهودأصيلاسفراقدمأنبعد،بسامابنتوفي

روائعمنالكثيرلظلولولاه.والبحثالمعرفةفىمضنية

والدارسين.الباحثينعنمحجوباالآندلسيالأدب

الشنتريني.بسامابنأيضا:انظر

جندبم(.256-؟هـ،32-؟)الغفاريدرأبو

أخيغفار،بنحرامبنغبيدبنسفيانبنجنادةابن

بكر،أولادوالديل،ليثأخى،ضمرةبنمليلابني،ثعلبة

كنانة،بنعبدمناةابنيمرة،بنمدلجوالدمرة،أخى

السابقينومنفقيهومحدثجليلصحابيأبوذر.وكنيته

المفة.أهلانظر:.الصفةأهلمنكان.الإسلامإلى

السابقينمنعنه،اللهرضيذر،أبو.وبلاؤهإسلامه

وقصةخامسا،وكانأربعةبعدبمكةأسلم،الإسلامإلى

منفسمعكلب،النبيعلىدخل:الصحيحينفيإسلامه

قومكإلى)ارجععثب:النبيلهفقال!إمكانهفأسلم،قوله

بيدهنفسيوالذي:فقال(،أمرييأتيكحتىفأحبرهم

المسجدأتىحتىفخرج.ظهرانيهمبنبهالأصرخن

محمداوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهد:صوتهبأعلىفنادى

أضجعوهحتى،فضربوهإليهالقومفقام!!ورسولهعبده

تعلمونألستم!؟ويلكم:وقال،عليهفأكبالعباسوأتى

منهم،فأنقذه؟!الشامإلىتجارتكمطريقوأنهغفار،منأنه

العباسفأكب،إليهوثاروا،فضربوهلمثلهاالغدمنعادثم

اللهغفر)غفارع!طفقالذر،أبىقبيلةأسلمتوقد،عليه

مسلم.رواهلها(

بلادإلىذرأبوانصرفالمشاهد.وشهودههجرته

ومضت،المدينةضوبيداللهرسولقدمحتىبهافأقامقومه

وشسارك،ذلكبعدإلاالهجرةلهتتهيأولموأحد،وقيلبدر

رايةحاملوكان،عدبالنبيمعوالمواقعالغزواتبقيةفى

وكانعمرمعالمقدسبيتفتحوشهدحنينيومغفار

.بعيريعجفمن،تبوكغزوةفيأبطأت:يقول

إلىص!صهاللهرسولسارلما:قالمسعود،ابنعن

الم!4،يارسول:فيقولون،الرجليتخلفلايزالجعل،تبوك

خيرفيهيكنإن)دعوه،:فيقول.فلانتخلف

منه(.اللهأراحكمفقلىذلكغيريكنوإنفسيلحقكم،

.بيرهبهوأبطأذر،أبوتخلف،اللهيارسولقيل:حتى

متاعه،أخذعليهأبطأفلمادر،أبيبعيروتلومقال:

ونظركل!!.اللهرسوليتبعوخرج،ظهرهعلىفجعله

فقال!الطريقعلىيمشيلرجلهذاإن:فقالناظر،

أبوواللههوقالوا:،القومتأملهفلماأباذركن:اللهرسول

!ض!ر،أباالله)يرحمضلإل!س!:ا!إ4رسصلنقالذر!

أورده(المسلمينمننفرويشهده،وحدهويموت،وحده

البوية.السيرةفىهمنمامابن

روىوقدكثيرةوأخبارهحديثا،281لهروي.علمه

منكثيروخلقعمروابن،مالكبنوأنسعباسابنعنه

بكر،أبيخلافةفييفتيوكان،التابعينوكبارالصحابة

عنهم.اللهرضيوعثمانوعمر،

والعمل،والعلم،والصدقالزهد،فيرأسا.كانمناقبه

فيه،حدةعلى،لائملومةاللهفيتأخذهلا،بالحققوالأ

.الإسلامبتحيةلمح!اللهرسولحيامنأولوهو

صلإب!اللهرسولسمعت:قالعمروبنعبداللهعن

أصدقالخضراءأظلتولاالغبراء،أقلت)ما:يقول

.الترمذيرواهدلأأبيمنلهجة

الأرصعلىيمشى)أبوذر:قالصلإبإب!النبيأنوروي

(.مريمبنعيسىزهدفى

كانحيثماالحقعنمدافعاعنهاللهرضيكانوقد

لائم.لومةالحقفطتأخذهلاواتجهحلوأينما

وصلى،بالربذةوثلاثيناثنتينسنةذرأبوتوفي.وفاته

الذينالركبمبنولئككانفإنهمسعود؟بنعبداللهعليه

بنعثمانإلىعيالهوحملوا،وفاتهوشهدوابالربذةمروا

:وقال،عيالهإلىابنتهفضم،بالمدينةعنهماللهرضيعفان

أباذر.اللهيرحم

.ذرأبو،الهروي:نظرا.الهرويدربوأ

علىالعلميةالأساليبتطيقتحاولفلسفةالارائعية

وأمعنىأيأنعلىالأساسيةفكرتهاوتتركز.الفلسفة

الممارسةفيالفكرةبتأثيراتتتحددمافكرةلأيحقيقة

.والسلوك

تشارلز-أمريكيونفلاسفةثلاثةالذرائعيةطوروقد

وضعوقد.ديويوجون،جيمسووليم،بيرسساندرز

ديويووسعهاجيمسونشرها،الفلسفةهذهبيرس

واحدكلفسروقد.الرئيسيةالحياةمناحيعلىلتشتمل

الخاصة.بطريقتهالذرائعيةهؤلاءمن

الذرائعيةعنالرئيسيةأفكارهالبدايةفيبيرسعرض

منطقفيتصويراتعليهاأطلقالمقالاتمنسلسلةفي

شىءالإيمانأنتصورفقدام(.878-)1877العلوم

عقلية.حالةمجردوليس،حيالهللتصرفمستعدوننحن

نأوأوضح.العملقانونأوعادةبأنهالإيمانعرفوقد

لتحريرنكا!،مرضيةغيرحالة(،الإيمان)عكسالشك

هوالتقصيأوالتفكيرفإن،لبيرسفبالنسبةمنها.أنفسنا

بيرساعتبرفقدوبذا،.الشكاستثارةإزالةأجلمنالكفاح

شىءمجردفقطوليس-عمليانشاطاوالتقصيالبحث

بوساطةالشكإزالةإلىيهدفالتقصيإنرؤوسنا.يعبر

را!مخ.اعتقادإلىالتوصل
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منقليلاوأثارت،تقنيةبيرسكتاباتكانت

كا!رو!برع؟بوصفهاالذرائعيةبدأتولقدصدورها.عندالاهتمام

!!*!لأبنرركا!!كاىعوعجيمسوليمأعادعندما،م8981فىفلسفيةحركة

كا!-"3الىأصداتالحفدة؟كا؟-برلم"!خ3سإلىواستنادا.شعبيةأكثرلغةفيبيرسأفكارصياغة

!!الرلدعظم:؟"!"!كأ"كاء!مسألةلأيالحقيقيالمعنىفإن،لبيرسجيمستفسير

!كا،:برلمسىء!لم!"كاغفيمعينةفعليةنتيجةإلىتتبعهايمكن،عامةأومجردة

،33؟-3/!3بر!ؤاكافيح-كأاعء،،و!صخأنالمفترضمنفإنه،وبذلك.المستقبليةالعمليةخبرتنا

لأا-"!اطبهكلء!لأ!ا!!ى؟!؟-ا"*فالعصهدةالعمليةالناحيةمنالمتشابهةالنتائجذاتالختلفةالأفكار

قيكأ!!رركأل!!أارؤوسكلماتالمعبرعنهافينفسهاالفكرةالواقعفىهى

الكعمرة

مختلفة.

وعظمالكعبر-وعظمالعضدعظم:عظامثلاثةمنكمااعن!فكرةمعنىبأنللذرائعيةجيمستفسيرويتضمن

والعضلةالرأسينذاتالعضلةهماعضلتينع!تحتوي.سءص-

الرؤوس*كأيعتقدالديالشخصعلىالفكرةتاتيرات!ددهمجردة

يمكنالتيهيالصحيحةالفكرةأنجيمسوكتببها.

هذاءإلىواممتنادا.تقنعوالتيتعملوالتيصحتها،إثبات

فيسمى،الكوع!تيقعالذيالجزءاما،"لكتصعدوالكوعالصحيحةالفكرةأنوبماللتغير.قابلةالحقيقةفإن،المفهوم

أننا.إلىخلصجيمسفقد،الواقعمعتتفقالتيالفكرةهي

عطمالاعقىوالجزءعفحلاعظمةالكتفالذلبطاعالعصد!تويمماالعالمونغيربأفعالنا،صحيحةالأفكارنجعلأننستطيع

فيه.نحياالذي

انرأسينإلعضلهتساعدلعف!دجملىاثييقاهمافقناليلعلوجدعمدالأحياءبعالمكبيراتأثراتأثرقدديويجونوكان

العضلةهما:باسطخانوعضلتان،العفمديةوالعضلةالنشوءفيداروينوبنظرية،داروينتشاردزالإنجليزي

تعملىوهي،المرفقيةوا!فلةالرؤوسثلاثيةا!يةأ!ادانهماوال!قلالفكرةأنديويويزعموالارتقاء.

إعادةللإنسانتتيحالكيالنشوءمسيرةفيتطورتا
علىالساعدويحتوي.العلويالطر!استقامة!.!

عضلة91بهماوترتبطوالزند،اكبرة!ا:!ناتيالدرائعية،عند!ينسخهوابات.بيئتهتشكيل

أدواتالأفكارجميعأنالفكر،بذرائعيةبعدفيمادعيت

وإلاصإبع.الرسغوبتحريكتقومتحققالتىالافكارهيالصحيحةالأفكارفإنولذا، بالاذرعللحيواناتالاماميةالاطرا!العلماء?!
خاصةبصورةمكيفةأذرعالحيواناتأنواعيسميلكلأحياانعلىديويوحث.أفضلنحوعليالناساهداف

ء...-?،محددةمشكلاتمعللتعاملاداةالفلسفةتصبح

وداعاجنحهالخفالهافيعث!لكنهاعاجميفالفقماتلمع!ألحسالنمطالثورمشكلاتعنعوضاالبشريةالكائناتجميعلهاتتعرض

إلىوبالنظر.للذراعمتنوعةأشمكالالأسحماك.بأنهالقائلالرأيديوبمماوناصر.الوا!عيةغيرالفلاسفة

،الناسأيديوفعالياتقدراتبهاتتصفالتىالتعقيداتصياغةإعادةاجلمنالعلميالاسلوبا!سبخداميجب

ماتفوق،كثيرةلأغراضأذرعهماستخدامفباستطاعتهمءءوالمجتمع.والسياسةوالاخلاقالتعليم

نا.ءاهميةالفلسفيةالحركاتاكثرالذرائعيةاصبحتوقد

.!الحيوامندوعايعمله-"-ء

العظم.،الكوعبمالإنسانجسمأيضا:انظر،الميلاديالعشرينالقرناوائلخلالالمتحدةالولاياتفي

دعيتوقد.الأمريكيةالحياةفيكبيراتأثيراواثرت

)معداتالبناءمعدات،الرافعةان!:.ا!ا!عةدراعتفاؤلهابسببنموذجيةامريكيةفلسفةبأنهاالذرائعية

المواد(.وم!حالجطاريحيمكنبمستقبلوإيمانها،العملعلىوتأكيدها،العميق

بأنالكثيرويعتقد.البشريةوالجهودالأفكاربوساطةتغييره

تسشملهاكانت،للأطوالقياسوحدةساقيدراع.الأمر!يئالحشخصيةجوهرعنتعبرالذرائعية

بدءاالساعدطولعلىمبنيةوكانت.قديمةحضاراتعدة.وليم،جيمسأيضا:انظر

متىيعلمأحدولا.المرفقإلىالوسطىالإصبعطرفمن

الشعوبمنوكثيراالعربأنإلاالقياسيةالوحدةهذهعرفت.الإنسانلجسمالعلويالطرفيشكلعضوادراع

والعبرانيين.والمصريينالبابليينمثلاستخدمتهاقدالقديمةبينيقعالذيالجزءهىالذراعفإن،للكلمةالدقيقوبالمعنى
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سم،ه3المصريينقدماءعندالملكىالذراعطولكان

744.العبرانيينوعندسم،544.الرومانقدماءوعند

سم.46فهوالإنجليزيالنظامفىالذرأعطولأما.سم

.القياس:ايضاانظر

آسيافيتنموالتىالمداريةالنباتاتمننوعالدرة

الصيفذاتالمناطقفىالذرةالفلاحونيزرعوإفريقيا.

ولاستخلاص،الحيواناتتغذيةفىمنهاللاستفادةالحار

وأليافها.حبوبها،منوللاستفادةمنها،سكريشراب

نباتتشبهصلبةسميكةمميقانالذرةمنالشائعةللأنواع

متفرعةمجموعاتفيتنموأزهارهالكن،الشاميةالذرة

.السويقاتأطرافعلى

كثيرامماثلبشكلويرعونهاالذرةالمزارعونيزرع

ج!أكبرالمتحدةالولاياتوتعتبر.الشاميةالذرةلزراعة

كلتقسيمويمكن.ا!مينفاالهند،تليهاللذرةالعالمفى

الحبو!ذرة-أ:وهيمجموعاتأردغإلىالذرةأنواع

المكانس.ذرة-4الحشائشيةالذرة3-الحلوةالذرة2-

المكورةحبوبهامنللاستفادةتزرعوهى.الحبوبذرة

فيللحبوبمحصولأهمرابعمحصولهاويعتبر.النشوية

حبوبهوتستعملوالأرز.الشاميةوالذرةالقمحبعدالعالم

ذرةنباتينمو.للحيواناتعلفاالصفراءالذرةمنبدلا

النباتىالتهجينخبراءواستطاعأمتار،خمسةلعلوالحبوب

حصادآلاتبواسطةجنيهايمكنمنهافصائلإنتاج

طحينمنيستفادوالصينوإفريقياالهندوفي.الحبوب

المرارعينم!كثيريستعملحمولها.منللاستعادةتزرعالحبوبذرة

.الحيواساتلإطعامالثاميةالذرةعنبد!لاالحموبتلك

انظر:البيضاء.الذرة:الذرةحبوبأنواعأهممنحبوبها.

البيضاء.الذرة

سيقانلها.السرغوسأيضاوتس!ى.الحلوةالذرة

الذرةشرابعلىللحصولتزرع.حلوةعصارةذات

بمكابسكبسهاثمالسيقانغليطريقعنيستخرجالذي

علفعلىالحصوليمكنكمامحدد.سمكإلىأسطوانية

.الحلوةالذرةمنجافعلفو،للحيوان

مجففأوأخضركعلفتستعملالحشائشية.الذرة

سنويةذرةوهي،السودانحشيشةأنواعهامن.للحيوان

ارتفاعهايصلوقد،بسرعةتنمو،نحيلةسيقانلها،طويلة

انظر:ممتاز.صيفيكمرعىوتستعملأمتار.ثلاثةإلى

،جونسونحشيشة:المسمىالنوعأما.السودانحشيشة

الأبيضالبحرمنطقةإلىأصلهافيتعودمعمرةذرةفهو

بواسطةتنموأنهاإلاالسودانحشيشةتشبهوهى.المتوسط

طيباعلفاجونسونحشيشةوتعتبر.الزاحفةالجذور

أطمواشى.

ماأجلمنالذرةمنالنوعهذايزرعالمكمانس.ذرة

تتجمعالتيالأغصانمجموعةوهي،الفرشاةيسمونه

فىعادةالأغصانتلكوتستعمل.الحبوبعماقيدعليها

المكانس.صح

الحبية.الذرةأيضا:انظر

فكل.المادةدبناءالأساسيةالوحداتإحدىالدرة

الصغر،بالغةالواحدةوالذرة.ذراتمنمكونحولناشيء

وتحتوي.شعرةسمكمنمليونعلىواحدالاتتعدىفهى

علىيزيدماعلىعاديبمجهررؤيتهايمكنعينةأصغر

.ذرةبلايينعشرة

وهىالمواد،لأبسطالبنائيةالقوالبالذراتوتكون

الشائعة:العناصروتشمل.الكيميائيةالعناصر

ويتكون.والرصاصوالحديدوالأكسجينالهيدروجين

.الذراتمنوأحدأساسينوعمنكيميائيعنصركل

حيثمنتعقيداأكثرموادفهي،الكيميائيةالمركباتأما

منأكثرأونوعينمنتتألفإذبمالكيميائيتركيبها

تسمىوحداتفيببعضبعضهامرتبطالذرات

كليتكونمركب،المثالسبيلعلىفالماء،.الجزيئات

بذرةمرتبطخينالهيدروجينمنذرتينمنمنهجزيء

الأكسجين.منواحدة

جميعاولكنها،الوزنفيكثيراالذراتوتتفاوت

!مبيلعلى،اليورانيومفذرة.الحجمفىتقريباتتساوى

وزنهايبلغ،الطبيعةفيالموجودةالذراتأثقلوهي،المثال

أخفيعدالذيالهيدروجينذرةوزنضعفمائتي

ذرةقطرفإنذلكومع.الآنحتىالمعروفةالعناصر
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الهيدروجينذرةقطرأمثالثلاثةلمجعدىلااليورانيوم

تقريبا.

العالمفيالألثمياءأدقمنتعدالذراتأنمنوبالرغبم

منهائلةكميةفبداخلهاقوة،أعظمهامنأيضاتعدأنهاإلا

فيالطاقةهذهتسخيرالعلماءاستطاعوقد.الكامنةالطاقة

أيضااستطاعواكماالتأثيرالبالغةالدمارأسلحةإنتاج

الكهرباء.توليدفيمنهاالاستفادة

ةالذرأجزاء

جسيماتمنتتكونأنهاإلاالذرةضآلةمنبالرغم

هي:الأساسيةالثلاثةوالجسيماتمنها.صغراأكثر

ذرةولكل.والإلكترونات،النيوتروناتو،البروتونات

الذرية.تحتالجسيماتهذهمنمحددعدد

وهي،النواةداخلوالنيوتروناتالبروتوناتتزدحم

ذرةقطركانفلو.الذرةمركزفيالصغربالغةمنطقة

النواةفإن،المثالسبيلعلى،كيلومترات!شةالهيدروجين

يتبقىوما.العاديةالمضربكرةحجمحجمهايتعدىلا

وفي.فارغفضاءأغلبهفىهوالنواةخارجالذرةحجممن

بالغةبسرعةالنواةحولالإلكتروناتتدورالفضاء،هذا

منجزءالمليونمنجزءكلفىالرحلاتبلايينبهاتقطع

الثان!ة.

وكأنهاالذرةتبدو،البالغةالإلكتروناتسرعةوبسبب

رصاصقلممروريمنعالذيالمبدأبنفسوذلك،جامدة

عالية.بسرعةتدورمروحةأنصالخلال

النواةفتعتبر،الشمسىبالنظامالذراتتقارنماوكثيرا

التيللكواكبمناظرةوالإلكترونات،للشمسمناظرة

علىصحيحةليعستالمقارنةهذهلكنحولها.تدور

،مرةملايينثلاثةمكبرةوالبلاديومالملاتينلعنصريمفردةذرات

مجهربوساطةالتقطتالتىالصورةفيصفراءكنقطتبدووهي

الأرجوانيةأوالحمراءالمراكزذاتالصفراءالمساحاتوتمثل.إلكتروني

بينماالصورةلتحسطيئإلكترونيااللونأضيصوقد.للدراتتجمعات

اللود.عديمةنفسهاالذرات

الإلكتروناتاتتبعلا،الكواكبعكسفعلىإطلاقها.

دائمةالبروتوناتأنإلىبالإضافة.مرتبةمنتظمةمسارات

.النواةداخلعشوائياالتحرك

هيوالكتلة.الذرةكتلةكلتقريباالنواةتشكل.النواة

ضعف8361)البروتونوتبلثتلة.ذرةفىالمادةكمية

نحصلإلكترونا983/1منوكذلك.الإلكترونكتلة

منواحدةوحدةبروتونكلويحمل.النيوترونكتلةعلى

وحدةالإلكترونيحملبينما،الموجبةالشحنةوحدات

منالدرةتتكون.الذرةأجزاء

منأسامميةأنواعثلاثة

،البروتوناتهيالحسيمات،

.الإلكتروناتو،والنيوترونات

موجبةشحمةللبروتونات

بينماسالبةشحنةوللإلكترولات

كهربائيا.متعادلةالنيوترونات

والنيوتروناتالسروتوناتتتحع

صغيرةمحطقةوهي،النواةداخل

.الذرةمركزمنبالقر!حدا

بسرعاتالإلكتروناتوتدور

خارجالفارعالفضاءحلالبالعة

.الذرةنواة

بروتور!

نيوترون!يلأ

إلكترون"
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فهىالنيوتروناتأما.السالبةالشحنةوحداتمنواحدة

نفسعلىالأحوالأغلبفيالذرةوتحتوي.مشحونةغير

أ!درةفاوبالتالي،والإلكتروناتالبروتوناتمنالعدد

كهربائيا.متعادلة

مرة000001بأصغروالنيوتروناتالبروتونات

منبدورهاتتألفولكنها،الذرةبوزنمقارنةتقريبا

ويتكود.كواركمنهاكليسمىصغراأكثرجسيمات

جسيماتمنثلاثةمننيوترونوكلبروتونكل

جسيماتجعلالختبرفيالعلماءويستطيع.الكوارك

تحتالجسيماتمنأخرىأنواعاوتكونتتجمعالكوارك

هذهكلول!ش.والنيوتروناتالبروتوناتبجانبالذرية

عاديةجسيماتإلىوتتحولتتفككالأخرىالجسيمات

فيمنهاأييوجدفلاولهذا.واحدةثانيةغضونفي

البروتوناتأنالعلماءعرفوقد.العاديةالذرات

خلاأ!منالكواركجسيماتمنتتكونوالنيوترونات

علىوللحصول.أسذريةاتحتللجسيماتدرا!متهم

انظر:،الأخرىالذريةتحتالجسيماتعنمعلومات

عنالمنفصلةالمقالاتوكذلك.الجسيماتفيزياء

ذات"!مقالاتفىإليهاالمشارالذريةتحتالجسيمات

المقالة.هذهنهايةفيصلة"

فإنوالنيوتروناتالبروتوناتعكسعلى.الإلكترونات

وكتلةأصغر.جسيماتعلىتحتويلاالإلكترونات

،بالجراماتالكتلةهذهقيمةوتكتبالصغر.بالغةالإلكترون

.9رقمثمصفرا27يتبعهاعشريةعلامةبوضع

النواةفإن،تتجاذبالمتضادةالشحناتلأنونظرا

السالبةالإأممتروناتعلىجذببقوةتعملالشحنةالموجبة

.الذرةداخلالإلكتروناتهذهبقاءإلىيؤديمما،الشحنة

.النواةجذبمقاومةمنتمكنهطاقةإلكترونلكللكن

.النواةعنبعدهازدادالإلكترونطاقةازدادتوكلما

مسافاتعلىمداراتفيالإلكتروناتتنتظموهكذا

فتوجدمنها.كلطاقةمقدارحمسبالنواةمنمختلفة

توجدبينما،الداخليةالمداراتفيطاقةالأقلالإلكترونات

الخارجية.المداراتفيطاقةالأكثرالإلكترونات

به.خاصارقماإلكترونيمدأرلكلالعلماءويعطى

وترقم.ارقمبالمداريسمىالنواةإلىالاقربفالمدار

الترتيبحمسب2،3،4،5،6،7الأخرىالمدارات

بعضفيالمداراتإلىويشار.النواةعناجعدهاالتصاعدي

عددمداركلعلىويوجد.الهجائيةبالحروفالأحيان

الأولالمداريستطيعفلا،الإلكتروناتمنمحدود

الثانيالمدارويعستطع.إلكترونينمنبأكثرالاحتفاظ

إلكترونا،عشربثمانيةوالثالثإلكتروناتبثمانيةالاحتفاظ

بخمسينوالخامسإلكترونا،وثلاثينباثنينوالرابع

بثمانيةوالسابعإلكترونا،وسبعينباثنينأصسادسواإلكترونا،

يكتمللاالخارجيةالمداراتهذهأنغيرإلكترونا.وتسعين

مطلقا.الإلكتروناتعددبها

الذراتخواص

التىالبروتوناتعددلنايبينوهو.الذريالعدد

ذرةكلتحتوي،المثالسبيلفعلى.الذرةعليهاتحتوي

الذريالعددفإنولهذا،واحد،بروتونعلىهيدروجين

الطبيعيةللعناصرالذريالعددويتدرج.أللهيدروجين

الذي،لليورانيوم29إلىيصلحتىتصاعدياالأخرى

الوزنحيثمنالذراتمقارنة

بدرجةالذراتتتباين.والحجم

لهاحميعالكحهاالوزدفيكبيرة

وأصغرتقريبا.الحجمنفس

هياللإطلاقعلىالدراتوأخ!

تحتويو!ط.الهيدروجيندرة

وإلكترونواحدبروتونعلى

ذرةوأثقلأكبرأماواحد.

ذرةف!الطبيعةفىموحودة

49الذرةولهده.الملوتونيوم

49ونيوترونا51و.بروتولا،

ماالبلوتوليومذرةوتزنإلكترولا.

هيدروجينذرة002وزنيعادل

البلوتونيومذرةقطرلكنتقريبا.

مقدارأصعافتلاثةنحويبلع

فقط.الهيدروحينذرةقطر
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هىالظائر.روجينالهيدنظائر

مختلمةأعدادلهاالعنصرلنفسذرأت

على،وللهيدروحين.النيوترولاتس

وهوالروتيومظائر.ثلاثة،المتالسبيل

وتحتويشيوعا،الهيدروحينظائرأكتر

والديوتريرمواحد.بروتورعلىنواته

واحدروتورعلىلواتهتحتوي

المولواةتحتويسمماواحدونيوترود

علىالتريتيوموهوللهيدروجيرالثالث

.ليوتروناتسنوابنواحدبروتود

روتود

بروتومذرة

بروتون

ديوتريومذرة

بروتور

تريتيومذرة

وتتكون.ذراتهمنذرةكلفيبروتوئا29علىيحتوي

عددهيبلغالذي،البلوتونيوممنضئيلةكمياتكذلك

التيالعناصرإيجادويمكن.طبيعيةبصورة،49الذري

الختبر.فى29علىالذريعددهايزيد

الجدولفيالعنصرترتيبالذريالعدديحدد

فىالختلفةالعناصرالجدولهذاوينظم.الدوري

علىللاطلاع.الكيميائيةخواصهافيتتشابهمجموعات

الكيميائي.العنصرانظر:الجدولهذا

البروتوناتعددجمعحاصلهو.الكتلىالعدد

الذراتكلأنمنوبالرغم.ذرةفيالنيوتروناتوعدد

قدأنهاإلا،البروتوناتعددنفسلهاماعنصرفي

التيالذراتعلىويطلق.النيوتروناتعددفىتختلف

النيوتروناتعددفىوتختلفالبروتوناتعددنفسلها

النظائر.اسم

نظيرمنأكثرلهاالطيعةفىالموجودةالعناصروأغلب

وتتكوننظائر.ثلاثةله،المثالسبيلعلى،فالهيدروجين

واحدبروتونمنشيوعاالهيدروجيننظائرأكثرفيالنواة

نيوترونمنالاخرينالنطرينفيالنواةتتكونبينما.فقط

ويستخدم.البروتونإلىبالإضافةنيوترونينأوواحد

الثلاثةالهيدروجيننظائربينللتمييزالكتليالعددالعلماء

كما3.هيدروجين2،هيدروجين،أهيدروجينلتصبح

،ديوتريوم2وهيدروجينبروتيوم،االهيدروجينيسمون

.تريتيوم3وهيدروجين

عليذرةكلنواةتحتوي،الأخفالعناصرأغلبوفي

نوىتحتويبينما.والنيوتروناتالبروتوناتمنمتساوعدد

عددمنأكبرالنيوتروناتمنعددعلىالاثقلالعناصر

نيوتروناتثلاثةنحوفبهاالعناصرأثقلأما.البروتونات

بهمثلا،،238فاليورانيوم.البروتوناتمناثنينلكل

.ذرةكلفيبروتونا29مقابلنيوترونا461

بوحداتعنهمعبراالذرةوزنهو.الذريالوزن

تسمىالتيالذريةالكتلةوحدة6تعادل.الذريةالكتلة

الوزنويكون.21الكربونذرةوزنمن2دالتونأحيانا

منجداقريبابالدالتونعنهمعبراالذراتلأغلبالذري

فهناكالصغربالغةالذريةالكتلةووحدات.الكتليالعدد

.جرامكلفيدالتونترليونبليون206

النظائرمتعددلعنصرالذريالوزنالعلماءويعين

وجودهابنعسبالنظائرلهذهالذريةالأوزانمتوسطلمايجاد

سبيلعلىالكلور،لغازالذريالوزنفيبلغ.الطيعةفي

الوزنمتوسطهيالقيمةوهذه.دالتون453.35،المثال

(68859.34الذري)وزنه35كلورللنظجرينالذري

كلنسبةححسب.36(09659الذري)وزنه37وكلور

الطيعة.فيمنهما

متعادلةعادةتكونالذرةأنرغم.الكهربائيةالشحنة

منقليلاتكتسبأوتفقدقدأنهاإلاكهربائيا،

عندأوالكيميائيةالتفاعلاتبعضفيالإلكترونات

الفقدهذاعنوينتبم.أخرىبذرةأوبالكتروناصطدامها

بمالأيو!،تسمىكهربائيامشحونةذرةالاكتسابأو

بينماموجباأيوناإلكتروناتفقدتالتيالذرةوتصبح

وتسمىسالبا.أيوناإلكتروناتاكتسبتالتيالذرةتصبح

التأين.هذهالاكتسابأوالفقدعملية

مالذرةالكيميائيالسلوكيتحدد.الكيميائيالسلوك

مدارهافيالموجودةالإلكتروناتبعددبعيدحدإلى

فإن،جزيئاتلتكونالذراتتتجيموعندما.الخارجي

إلىذرةمنتنتقلأنإماالخارجيةالمداراتفىالإلكترونات

عددعنويعبر.الختلفةالذراتفيهاتشاركأوأخرى

ولذراتبالتكالمحؤ.العمليةهذهفيالداخلةالإلكترونات

عددعلىذلكويعتمدتكافؤ.منأكثرالعناصربعض

معها.التفاعلسيتمالتيالذراتونوع

لفقدتميلكانتإذاموجباالذرةتكافؤويكون

إذاسالئاالتكافؤيكونبينما.أخرىلذراتإلكترونات

.أخرىذراتمنإلكتروناتاكتسابإلىالذرةمالت

واحدإلكترونلفقديميل،المثالسبيلعلى،فالصوديوم

لاكتسابفيميلالكلور،أما.ا+تكافؤهيصبحوهكذا

.ا-تكافؤهيصبحوبهذاواحدإلكترون
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الإلكتروناتمدارات

الكيهميائيوالسلوك

ويستطهيع.الداحليالمدارمنبدءا7إلىامنلالأرقامالمداراتهدهترقم.مداراتليالدرةإلكتروناتتنتطم

بثمانيةالاحتفاط2رقمالمداريستطجع،المتاللسيللع!.الإلكترولاتصمعيرلعددالاحتفاظمداركل

فيها.يشاركأوإلكتروناتيفقدأوالخارحيالمداريكتسبالكيحيائيةالتفاعلاتوفي.فقطإلكترولات

2.المدار!ىإلكتروساتسمعةالفلورلذرة

إل!ضرودباكتسا!المدارهدابملءالذرةتقوم

.أحرىدرةم!

لهذاونتيحةممتلىء.2المداراليود،درةفى

تفاعلاتفىعادةيدخللأالعارهذا!إلى

.أحرىذراتمع!يميائية

-3رالمدا

29ارلمدا

\ارلمدا

!

صوديومذرة

الإلكتررنفقدإلىالصوديومدرةتميل

يصبحوبذلك3،المدارفىالموحودالوحيد

الحارحى.مدارهاهوالممتلىء2المدار

صوديومذرةمنالعاديالمائدةمججزيءويتكون

الصوديومذرةوتعطي.واحدةكلوربذرةمرتبطةواحدة

الكلور.ذرةتكتسبهالذيالإلكترون

الذراتبعضفيالنواةتستطيع.الإشعاعيالنشاط

نشطةالذراتهذهمثلوتسمى.طبيعيةبصورةتتغيرأن

تغيرعلىفقطقاصراالنواةفيالتغيريكونوقدإشعاعيا.

،أخرىحالاتوفي.والنيوتروناتالبروتوناتترتيبفي

تتغيروعندما.والنيوتروناتللبروتوناتالفعليالعدديتغير

منالإشعاعهذاويتكونإشعاعا.تعطىفإنهانواة

ودراتجاما.أشعةأوبيتاجسيماتأوألفاجسيمات

منالأثقلالأخرىالعناصروكلوالراديوماليورانيوم

العناصرنظائرلبعض،كذلكإشعاعيا.نشطةالبزموت

ذلك،إلىوبالإضافة.إشعاعىنشاطكالكربونالأخف!

العناصرلكلمشعةنظائرتكوينالطبيعةعلماءيستطيع

وأنيوتروناتأوبروتوناتبإطلاقوذلكالختبرفيتقريبا

العناصر.هذهذراتعلىذريةتحتجسيمات

إشعاعيانشيطةنواةمنالمنبعثالإشعاعنوعويعتمد

فقطيتغيرعندماجاماأشعةفتنبعث.النواةتغيرطريقةعلى

تنبصثبينما.النواةفيوالنيوتروناتالبروتوناتترتيب

والنيوتروناتالبروتوناتعدديتغيرعندماوبيتاألفاأشعة

تسمىمغاير.عنصرذرةحينئذوتصئالذرة،النواةفي

الإشعاعي.الانحلالأوالعناصربتحولالعمليةهذه

العناصر.تحول،الإشعاعىالنشاطانظر:

الذرةداخلالقوى

!سألةالكميةبالميكانيكاالمسمىالفيزياءفرعيتناول

وقد.الذريةتحتالجسيماتوحركةالذرةداخلالقوى

عامفيالفيزياءفروعمنالفرعهذافىالدراسةافتتحت

بورنيلزالدنماركيالفيزياءعالماستخدمعندماأم139

وقام.الذراتداخلالإلكتروناتحركةلشرحالكمنظرية

مبادئهاوطبقوا،الكمميكانيكابتطويراخرونفيزياءعلماء

الكم.ميكانيكاانظر:.والإلكتروناتالنواةعلى

ميكانيكانظريةحسب.الإلكتروناتطاقةمستويات

كميةأيعليتحصلأنالإلكتروناتتستطيعلا،الكم

مقيدةالإلكتروناتفإن،ذلكمنبدلأ.الطاقةمنمفترضة

منمحددةبقيمةمرتبطمنهاكلالحركاتمنبمحموعة

وأالكميةبالحالاتالحركاتهذهتسمى.الطاقة

كميةحالةفيإلكترونيكونفعندما.الطاقةمعستويات

فإن،السببولهذا.طاقةيعطيولايمتصلافإنه،معينة

يغيرعندمافقططاقةتفقدأوتكتعسبأنتستطيعالذرة

الكمية.حالتهمنإلكتروناتهامنأكثرأوواحد

فإن،ممكنمستوىأقلعندائماالماءيبحثوكما

طاقة.بأقلالمرتبطةالحالةعندائماتبحثالإلكترونات

إلاتشغلأنيمكنلاكميةحالةأيفإن،ذلكومع

الأكثرالكميةالحالاتتمتلئفعندما.فقطواحدبالكترون

لتشغلالانتقالعلىتجبرالإلكتروناتباقيفإنانخفاضا،

فيالإلكتروناتجميعكانتفإذا.أعلىكميةحالات

الحالةفيالذرةإنحينئذ:فيقالانخفاضاالحالاتأقل

الحرارةدرجةعندللذراتطبيعيةالحالةوهذه.الأرضية

العادية.

بضعمنأعلىحرارةدرجاتإلىالمادةسخنتإذا

وأإلكترونلرفعكافيةطاقةتتوفر،الدرجاتمنمئات

حالةفيحينئذالذرةوتصبح.أعلىطاقةمستوىإلىأكثر

يمرأالمداع

فلورذر-

!أا!ئلدا

يوندرة
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الذرةداخلالإلكتروناتطاقةمستويات

الطهاقة.منكميةأيعلىالحصولالذرةداخلإلكترونأييستيملا

بقيمةمرتبطم!هاكلالحركاتمنبمحموعةمقيدفإنهدلكمنوبديأ

الحالاتأوالطاقةبمستوياتالحركاتهذهتسمى.الطاقةمنمحددة

الكمية.

انخفاضا.الطاقةمستوياتأكثرفيالإلكترونيوجد،أعلاهالذرةفي

أرضية.حالةديإدها:الذرةهذهمثلعنالفيزياءعلماءيقول

أعلى.طاقةمستوىإلىإلكترودلرفعكافيةطاقةالذرةتسحيريوفر

.الإثارةحمالةفيإنهاحينئذالذرةعنويقال

ويقوم.الطاقةاليأدلىمستوىإلىتقريباالحالفيالإلكترونيسقط

(.ضوئي)جسيمفوتونهيئةعلىطاقةبإطلاقحينئذ

الإثارةحالةفىالذرةهذهتبقىمافنادرا،ذلكومع.إثارة

إلىفوراالمثارالإلكترونيسقط.الثانيةمنجزءمنلأكثر

الذرةتعودحتىالسقوطفيويستمرانخفاضاأكثرحالة

الإلكترونيعطي،سقوطكلوعند.الأرضيةالحالةإلى

بالفوتون.يسمىالمركزةالإشعاعيةالطاقةمنمحدداقدرا

ويمكن.للطاقةمستويينبينالفرقالفوتونطاقةوتساوي

مرئيكضوءالإلكتروناتتعطيهاالتيالفوتوناتكشف

الكهرومغنطسى.للإشعاعأخرىوكصور

الكميةالحالاتالأمر،بادئفيبور،شبهوقد

لكن.الشمسحولالكواكببمداراتللإلكترونات

صحيعبمغيرالتشبيههذاأنيعلموناليومالطيعةعلماء

أيضافللإلكترون.بسيطجسممجردليسالإلكترونلأن

نتخيلأنالصعبلمنحقاوإنه.الموجاتخواصبعض

نفسه.الوقتفىوموجةجسيماماشيءيكونكيف

العلماءواجهتالتيالمشاكلإحدىالصعوبةهذهوتمثل

بذلك،فللقيامالعلماء.لغيرالذرةوصفيحاولونوهم

معرفتناعلىمبنيةمألوفةأفكاراالعلماءيستخدمأنينبغي

الدقيقةالذرةداخلالظروفلكن.نلاحظهالذيبالعالم

كلعالمفىنقابلهاالتيالظروفعنجداكثيراتختلف

حركاتوصفالفيزياءعلماءيستطع،السببولهذا.يوم

.الرياضياتبالمشخدامفقطوبدقةتماماالإلكترونات

تحكمالتيالكميةالقواعدتنطق.النواةداخلالقوى

البروتوناتحركةعلىأيضاالإلكتروناتحركة

علىتحافظالتيالقوةلكن.النواةداخلوالنيوترونات

التيالجذبقوةعنكثيراتختلفمعاالنواةجسيمات

نوويجسيم.فكلالذرةداخلبالإلكتروناتتمسك

ماأوالنوويةبالقوةيسمىبمالهجارأقربإلىينجذب

المعروفومن.القويبالتفاعلالأحيانبعضفييسمى

العظيمةالنوويةالقوىلكنتتنافر،المتماثلةالشحناتأن

الشحنة،موجبةالبروتوناتبينالمتبادلالتنافرعلىتتغلب

القوةهذهوتتلاشى.التفككمنالنواةعلىتحافظوهكذا

فيماالتقاربشديدةالنواةجسيماتتكنمالمبسرعة

النووية.القوةضدمحصنةوالإلكترونات.بينها

بعدالعلماءيستطعولمالتعقيد،بالغةالنوويةوالقوة

تعرفنظريةوهناكلها.دقيقرياضىوصفإلىالتوصل

لمستوياتسليمةتقديراتتعطيالنوويالمداريبالنموذج

.النواةفيالطاقة

كليشغلاأنواحدونيوترونواحدبروتونويستطع

الحقيقيةالنواةفإنالسببولهذا.النواةفيكميةحالة

.والنيوتروناتالبروتوناتمنتقريبامتساوعددبهايكون

الكميةالحالةنفسفىالموجودانوالنيوترونالبروتونلكن

.بالضرورةمنهمابكلالخاصةالطاقةكميةتتساوىلا

فيالبروتوناتباقىبوساطةكهربائيابروتونكلويطرد

طاقته.منيزيدكاالنواة

البروتوناتبينالطاقةمستوياتفيالاختلافويكون

بهاتتوافركما،البروتوناتمتعددةالنواةفيمحسوسا

فيهاتتوافرمماأكثرللنيوتروناتمنخفضةطاقةحالات

الثقيلةالنواةتحتويلماذاالحقيقةهذهوتفسر.للبروتونات

.البروتوناتعدديفوقالنيوتروناتمنعددعلى

الذراتالعلماءيدرسكيف

متعددةوتقنياتقياسأجهزةالعلماءيعستخدم

المستخدمةوالطرقالأجهزةوتعتمد.الذراتلدراسة

وأنفسها،للذراتدراسةهىوهل،الدراسةنوعيةعلى

نواةنليهرو
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لجسيماتأوالنوويةللجسيماتأو،للإلكترونات

.الكوارك

ترتيبلدرالممةالسينيةالأشعةالباحثونويستخدم

.البلوراتفيكماالمتكررةالعاديةالأنماطفيالذرات

تكسرالذراتفإن،بلورةخلالالسينيةالأشعةتمرفعندما

المنكسرةالأشعة!ذهتنئ.معينةبطريقةالسينيةالأشعة

تباعدمدىتحكيفوتوغرافىفيلمعلىضوئيةأنماطا

.البلورةداخلتنتظموكيفبعف!،عنبعضهاالذرات

الخندقيةوالمجاهرالماسحةالإلكترونيةالمجاهروتمكن

ملاحظةمنالعلماءالمجالانبعاثمجاهروكذلكالماسحة

.المفردةالذراتأوضاع

بوساطةأساساالإلكتروناتحركةالعلماءويدرس

المسخنة.الغازاتذراتمنالمنبعثالضوءتحليل

إلىالضوءلتحليل(الطف)مقياسالمطيا!ويستخدم

منموجىطوللكلمنفصلاخطايعطىوهو.طيف

حالتينبينالطاقةفرقمعموجيطولكلويرتبطالضوء.

الموجية،الأطوالتعيينوبعد.الذرةفيالكميةالحالاتمن

وقد،للجسيماتمعحلديالذريةالجسيماتصنعتهامسارات

خواصلمعرفةالمساراتهدهالفيزيائيونيدرس.فيلمع!صورت

أنتحتها.التيالجسيمات

الطاقة.مستوياتعنكاملبيانرسمالعلماءيستطع

الحصول،الكميةالميكانيكابمساعدة،كذلكويستطجعون

.الذرةداخلالإلكترونلحركاتوصفعلى

عناليومالعلماءيعرفهمامعظمإلىالتوصلتموقد

باستخدامأجريتالتيالتجارببوساطةالنواةتكوين

النواةبقذفالمعجلاتهذهتقوم.الجسيماتمعجلات

الطاقة.عاليةالبروتوناتأوالإلكتروناتمنبشعاع

بسرعةالمتحركةالإلكتروناتأوالبروتوناتوتستطع

فيتستطيعبل،النواةفيالجسيماتحركةفيالتأثير

،التجارببعضفيويمكنسراحها.إطلاقالأحيانبعض

.أخرىساكنةبنواةتصطدموجعلهابأكملهانواةتحريك

منمتعددةأنواعتطويرمنالنوويةالفيزياءعلماءتمكنوقد

لهذهنتيجةتنطلقالتيالجسيماتلملاحظةالكواشف

إشارةبإنتاجالكواشفهذهأغلبويقوم.التصادمات

جسيم.خلالهايمرعندماكهربائية

الذريةالنظريةتطور

بسيطةأجزاءمنشيءكلتكونفكرةنشأتلقد

الفلسفةنطالتىفيالميلادقبلالخامسالقرنخلالصغيرة

الإغريقيالفيلحسوفالفلسفةهذهقدموقد.الذرية

بصورةبتطويرهاديموقريطستلميذهوقام.ليوسيبوس

ذرةالاسمالأوليالجسيمديموقريطسوأعطى.أكمل

الذراتتخيلوقد.للقطعقابلغيريعنيالذي

لكنها،المادةنفسمنمركبةصغيرةصلبةكجسيمات

العالمأدخلوقد.والحجمالشكلفيبعضهاعنتختلف

أفكارالميلادقبلالرابعالقرنفيأبيقورالإغريقى

قدم.،.ق05عامحوالىوفى.فلسفتهفيديموقريطس

الاساسيةالمباديءلوكريشيصرالرومانيوالشاعرالفيلسوف

انظر:".الأشياءطبيعة"عن:قصيدتهفيالذريةللفلسفة

.الذريالمذهب

.الذراتلفكرةتامتجاهلحدثالوسطىالعصوروفي

أحدوهوأرسطو،رفضبسببالتجاهلهذانتجوقد

نظرياتهفيهسادتحيثالفكرةلهذه،الإغريقفلاسفة

فكرةلكن.الودمسطىالعصورفىوالعلمالفلسفةمجالات

الموادلكلالأساسيةالبناءوحدأتهىالذراتكون

عشروالسابععشرالسادسالقربنفيوأنتعشتعاشت

أمثال،الحديثالعلممؤسسىلاعتناقنتيجةالميلاديين

جاليليووكذلكإنجلترا،مننيوتنوإسحقبيكونفرانسيس

النظريةإلىيذكرشيئايضيفوالمولكنهملها.إيطاليا،من

ديموقريطس.وصفهاالتيالذرية

خرجام075عامفي.الحديثةالذريةالنظريةميلاد

مؤداهابفكرةالمولداليوغوسلافيبسكوفتشرودجرالعالم
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نإ:فقالذلكمنأبعدإلىوذهبذراتها.اختلافعنغيرالذرةأنبتصورهأخطأقديكونربماديموقريطسأن

والكتلة.والشكلالحجمفيتمامامتماثلةعنصركلذراتعلىتحتويالذرةأنبسكوفتشواعتقد.للتفتتقابلة

لتكونتتجمععندما،الذراتفإن،دالتونلنظريةوتبعاأصغرأجزاءعلىأيضاتحتويبدورهاوهذهأصغرأجزاء

.محددةعدديةنعسبوفقدائماتتجمعمعينا،مركباوشعر.للمادةالأساسيةالبناءوحداتحتىوهكذاوأصغر

نفسههومعينمركبمنكتلةتركيبيصبحهذاوعلىهند!ميةنقاطاتكونأنلابدهذهالبناءوحداتأن

.الدوامعلىالذرةعلماءأغلبيعتنقواليوم.الإطلاقعلىبلاحجم

،ام798عامفي.الذريللتركيبالأولىالأوصاف.بسكوفتشلفكرحديثةصورة

نأطومسونجوزيفالبريطانيالفيزياءعالماكتشفعندماالذريةالنظريةتطويرفيسريعتقدمحدث

عندماهذااكتشافهإلىتوصلوقد.للتفتتقابلةالذراتالثامنالقرنأواخرخلالدقيقاعلماالكيمياءأصبحت

فىالمعدنيةالألواحبينتنتقلالتيالأشعةيدرسكانتجميعالممكنمنأنهالكيمياءعلماءاكتشففقدعشر.

جسيماتمنتتكونالأشعةهذهأنوقرر.مفرغصمامعلىمبنيةمحددةبنعسبوذلك،مركباتلتكوينالعناصر

اكتشفقديكونوبهذا.الشحنةسالبةالوزنخ!ةجونالبريطانيالعالموتمكنالعناصر.هذهمنأيكتلة

الإلكتروناتأنالفورعلىطومسونوتبين.الإلكتروناتهذاتفسرذريةنظريةتطويرمنام308عامفيدالتون

تنغمسللذرةنموذجاواقترح.الذرةمنجزءاتكونأنلابدمنيتكونعنصركلأندالتوناقترحفقد.الاكتشاف

الشحنة.موجبةكرةفيالشحنةسالبةالإلكتروناتفيهينجمالعناصرضاصاختلافوانالذراتمنظصنوع

النماذجمنثلاثةأهمأدناهالبيانيةالأشكالوتبين.الذرةلتكوينمتباينةنماذجالفيزياءعلماءأقترحالحشرينالقرنخلالالذرةفىجط

الحديث.النموذجإلىبالإضافةالأولى

-يزصخخخقي-ص------؟خة-ةتنيمكا

-؟خقيتر-خرء-؟تن!ر37ء-"خيرصكا!ةكاسكام--خ-

يم-"قيء"خكايمضص---قييم---كا-ير-؟-كاكاةكا4-!كا

7سىج-خ"-قي---""--سفيءصءص---كا7ة------لكترون!-ءءكايم4ر-ص-?!كا

س--صكا!-!صثة!وحؤكاس---خ-7-:كرةفىقطاعكاص?-ء?
-!؟-!-قي-س---،---يم-خ-خ-??ة-ص---ةء--؟

نواة

خ-تء--7--الشحمةموحبة-يمء-?7---ءص7!-كا

الكترونسس:7سكا-؟--!-ء!!ش-هى--:7-س-صل!صصكاح7سءء-حكاد5:ءءكا

؟ء-خ-يمخ--لإ""قيبر؟-سكاضضل!؟ش---ء-كا-ء؟-ء

7-سبمقيص-!خخ؟--جيئ-!ء-؟خيمخ-!يملا-س-ة-كايءة-ة7كا-

"--!!-في!-ش-خخ!قي!قي!سقي!-كا-ءكايءيمج

!حاطةالشحنةموجبةنواةفيالذرةوزنيتركزوفيهرذرفوردلمحوذججونجوزيفالمريطاليالفيزياءعالماقترحهطومسوننموذج

هذارذرفوردإرنمستالبريطانيالفيزياءعالماقترحوقد.لمالكتروناتموجبةكرةفيمغموسةإلكتروناتويبين.ام409فيطومسون

..ام...119فىالنمودجبطهيخة.قلبفيالبذوركانغماسالشحنة

لواةترإقي!!!.1"ض."،*ير:أ!"ج2*صآ:ش."2::-س:7فيبرلإونةنوا!

الكررليةسحابة*

!؟7يم...

!لإوكايهه!

!حه!لا!لأ

بزةنرع،!.ج

يمكنالتيالمناطقيبينوهوحديثاقبولهتمالإلكتروناتسحابةنموذجوقد.أم139فىبورنيلزالدانماركىالفيزياءعالماقترحهبورنموذج

حيثالإلكتروناتوتوجد.الذرةداخلالالكتروناتبهاتوجدأن.النواةحولثابتةمداراتفيتدورالإلكتروناتأنلوربين

سوادا.أكثرالسحابةتكون
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البعدصكلبعيداكانطومسونوصفأنمنوبالرغم

آخرينشحكلماءعملهفإن،للذرةالصحيحالوصف

.الذرةهيكلبحثعلى

إرنستالبريطانيالفيزياءعالمقدمم1191عامفى

وهورذرفورد،أعلنفقد.الذرةتكوينعننظرشهرذرفورد

تقريئاالذرةوزنكلأن،السابقينطومسونتلاميذأحد

محاطةالنواةهذهوأن،الحجمدقيقةنواةفيمركز

المنطقةخلالالكبربالغةبسرعاتتنتقلبإلكترونات

.للذرةالخارجية

قامالتىالتجاربنتائجعلىن!يتهرذرفوردبنىوقد

فقدألفا.بجسيماتالذهبمنشرابرقيقةبقذففيها

ذراتأنبينمما،الشرائحمنالجسيماتأغلبنفذت

لكن.فارغفضاءمنأساسامكونةتكونأنلابدالذهب

اصطدمققدكانتلوكماارتدتالجسيماتبعض

هذهأنذلكمنرذرفوردواممتخلص.صلببضيء

النواةمنعظيمةقوةبفعلانعكعستالمرتدةالجسيمات

الذهب.ذراتمنلذرةالثقيلةالصغيرة

فىالإلكتروناتترتيبكيفيةرذرفوردنظريةتبينولم

نيلزالدنماركىالعالماقترحأم!31عاموفى.الذرات

وصفارذرفورد،معالعمللهسبققدكانالذيبور،

مجموعةفيفقطتنتقلالإلكتروناتأنبورافترض.لذلك

بورافتراضيكنولم.النواةحولالمدأراتمنمحددة

هذاخلفالأفكارمنكثيراولكنمناسبا،هذاالأولي

صحتها.ثبتتالافتراض

يدلويالفرنسيالعالمرأىأم429عاموفي

ما829وفي.الموجاتخواصللإلكتروناتأنبروجلى

الإلكتروناتلترتيبسليموصفعلىالحصولتم

باوليوولفجانجوخصوصاآخرينفيزياءعلماءبمساعدة

وفرنربورنوماكسالنمعساويينشرودينجروإيرفين

الألمانيين.هيسينبر!

)الطبيعة(الفيزياءعلماءأنمنبالرغم.النواةدراسة

نأإلا،ام!28عامبحلولالإلكتروناتحركةفهموا

تشخيصتموقدكبير.حدإلىغامضةظلتالنواة

عامفيرذرفوردواعتقد.ام209عامفيالبروتونات

.النواةمنجزءاتكونأنلابدالبروتوناتأنم4191

منمكونةتكونأنيمكنلاالنواةأنالعلماءوتبين

الفيزياءعالماكتشفأم329وفي.فقطبروتونات

علىأيضاتحتويالنواةأنتشادويكجيمسالبريطاني

طوركذلك.باليوتروناتسميتمشحونةغيرحسيمات

معجلاتالعشرينالقرنمنالثلاثينياتأوائلفيالعلماء

كافيةبدرجةعاليةطاقاتإنتاجعلىقادرةللجسيمات

.النواةلدراسة

قصيروقتفييرواأنالنوويةالفيزياءرواديتوقعلم

فياكتشفواالباحثينلكن.معرفةمنلديهملماعلمياتطبيقا

يسبببنيوتروناليورانيومذرةنواةقذفأنام!38عام

هذهعلىوأطلقوا.طاقةوإطلاقجزءينإلىانشطارها

قبلالاكتشافهذاوجاء.النوويالانشطارالعملية

قليلة،بشهورام939عامفيالثانيةالعالميةالحرباندلاع

ساعدتالتيالنوويةالقنابلفيالنوويالانشطارواستخدم

.ام459عامفيالحربلهذهنهايةوضععلى

علىتقفالحكوماتالنوويةالأسلحةتطويرجعلوقد

مبالغرصدتلهذا،نتيجة.النوويةالفيزياءتطويرأهمية

كانتكما.الحرببعدالنوويةللأبحاثالأموالمنطائلة

اهتماممحلالنوويللانشطارالسلميةالاستخدامات

تشغيلبدأ،العشرينالقرنمنالخمسينياتففيمتزايد.

الطاقةبتحويلالكوبائيةالطاقةلتوليدنوويةمحطةأول

يورانيومللنظيرالنوويألانشطارمنتنتجالتيالحرارية

235.

الرئيسيالسببالواقعفيكانالتسلحسباقلكن

أوائلففي.النوويةبالأبحاثالبالغالاهتماموراء

تطويرفيالعلماءبدأ،العشرينالقرنمنالخمسينيات

القنبلةعنفكرتهافيوتختلف.الهيدروجينيةالقنبلة

وعملية.الهيدروجينذراتاتحادعلىتعتمدفهي،الذرية

فيوالضوءالحرارةإنتاجفيالفاعلةهىالذراتاتحاد

الصعبمنعمليةوهي.الأخرىوالنجومالشمس

فيالتحكمالعلحاءاستطاعةفيكانولوفيها.التحكم

أرخصحرأريةطاقةإنتاجلاستطاعواالذراتاتحادعملية

لتوفرنظراالنوويالانشطارمنتنتجالتيتلكمنكثيرا

الهيدروجين.غاز

الأكاديميةالدرالممةفإن،التسلحسباقعنوبعيدا

متزايدةالجسيماتمعجلاتوإنشاء،النوويةللفيزياء

.النواةبتفاصيلمعرفتنازيادةإلىأدتوالطاقةالحجم

نأيمكنلاوالنيوترونالبروتونأنالعلماءتبينوقد

النيوترونأنأيضاووجدوا.بسيطةجسيماتمجرديكونا

يحتويأنهتبينوابل.الكهربائيةالشحناتمنخالغير

كما.والسالبةالموجبةالشحناتمنمتساويةكمياتعلى

متشابهةالجديدةالجسيماتمنمئاتالباحثوناكتشف

نألفكرةقادمماوالنيوتروناتللبروتوناتوكذلكجدا،

لقليلمختلفةتنظيماتمنمكونةالنوويةالجسيماتكل

.الصغيرةالأجزاءمن

توصلأم،649عامبحلول.حديثةاكتشافات

المكونةالأساسيةالأجزاءماهيةعلىتدلقرائنإلىالباحثون

فقد.الأخرىالنوويةوالجسيماتوالنيوتروناتللبروتونات

وجورجمان-جلمورايالأمريكيانالفيزياءعالماطرح



هذهمان-جلوسمىالأجزاء.هذهتصفنظريةزفايج

عامفيالفيزياءعلماءوبين.الكواركبجسيماتالأجزاء

البروتوناتمنكثيراأصغرالجسيماتهذهأنام179

.لنيوتروناتوا

سرئفيتقدمإلىالكواركنظريةنجاحقادوقد

دقيقوصفإلىالتوصلصعباوظل.الذريةتحتالفيزياء

هذهتعقيدلشدةنظراوالنيوتروناتالبروتوناتبينللقوة

بجسيماتتحتفظالتيالقوةفإنذللث،ومع،الجسيمات

علماءسيساعدمماتمامامفهومةأصبحتمعاالكوارك

إذاماالسؤالويبقى.النوويةالقوةفهمفيمستقبلاالفيزياء

الأساسيةالبناءوحداتهىالكواركجسيماتكانت

عنللإجابةمخصصالأبحاثمنكثير.للذراتالنهائية

.السؤالهذا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

ديموقريطصوولترلويسألفاريز،

نمستإر،رذرفوردنيلز،بور

جونحوريفالسير،طومسونحيمسالسير،تشادويك

جون،دالتود

الذريةتحتالجسيمات

النيوترونشيونالتاالأبسيلون

المضادالنيوترونإبسايجسيمالإلكترون

النيوترينوالقلونالماريون

رونلهداركلكوأالبروتونا

لبتوددلمضاالبروتودا

نولميزالبوزونا

شعاعل!ا

يونلأا

العساصرتحول

التكافؤ

الجزيء

النوويالسلاخ

صلةذاتأخرىمقالات

النوويةالطاقة

الكيميائيالعنصر

الشراريالإشعالغرفة

المعتمةولسونغرفة

الجسيماتفيزياء

النوويةلفيزياءا

فوعالموعناعر

المضادةالمادة

الذريالمدهب

الجسيماتمحجل

الكمميكانيكا

الإشعاعىالمشاط

السطر

ةرلذاءجزاأ-أ

اةلنوا-أ

ناتلكترول!اب

الذراتخواص-2

الذريالحدد-أ

الكتليلعدداب

الذريالوزنخ

الذرةداخلالقوى-3

الإلكتروناتطاقةمستويات

.النواةداخلالقوى-ب

الكوبائيةالشحنةد

الكيميائىالسلوكهـ-

الإشعاعيالنشاط-و

964الحلوةالذرة

الذراتالعلماءيدرسكيف-4

الذريةالنظريةتطور-5

أسئلة

؟الدريعددهاوبينالذرةكتلةعددبيرالفرقما-أ

؟الذرةتكونالتيالثلاثةالأسا!مميةالجسيماتأنواعما-2

عدديفوقالنيوتروناتمنعددعلىتقيلةلواةتحتويلماذا-3

؟البروتونات

؟للذرةالكيميائيالسلوكيحددالديما-4

الذرأت؟فكرةلدأتمتى-5

المعمل؟فيمشعةنظهاالفيزياءعلماءيكونكيف6

تركيبعننظريتهرذرفوردإرنستوضعأساسأيعلى-7

؟لذرةا

؟الذرةبححمالبروتونحجميقارنكي!-8

؟الأيوناتتنتجوكيف؟الأيونما-9

؟.الإلكتروناتحركةالعلماءيدرسكيم!-01

الذرةإدىتنتميالتيالحبوبمننوعاليدضاءالدرة

البيضاءالذرةوتنمو.الذرةانظر:إفريقيا.وموطنهاالحبية

تنموالأمطار.هطولمعدلفيهاينخفضالتيالمناطقفى

إلى21.منارتفاعهاليصلالذرةبنبتةالشبيهةالنبتةهذه

فيويوجد.حلوةليعستعصارةعلىساقهاوتحتوي.م2

بذرةعلىيحتويبارزجزء،للساقالعلويالطرف

منالخاليةالصغيرةالحبوبتكونوقد.الشكلمخروطية

تستخدمأنويمكنحمراء.أو،قرنفليةأوبيضاء،،الحسك

الموجودةنفسهاالغذائيةالقيمةولها.للماشيةعلفابوصفها

وأكسرهادونهضمهاالسهلمنليسأنهإلا،الذرةفي

طحنها.

غذاءأساسايستعملحبوبد5نباتالحبيةالدر؟

آسيافيأحياناللإنسانغذاءكذلكويستعمل.للحيوانات

منالعصيدةأوالخبزويصنعحبوبهوتطحنوإفريقيا.

كماإفريقيا.مناطقمنكثيرفىالحبوبتقلىقدأوعجينته

الحبية.الذرةمنالمشروباتبعضتصنع

مليئةمستديرةصغيرةحبوبالحبيةالذرةولنبات

وينمو.ساقكلنهايةفيكثيرةسنابلفيبالنشويات

وتقاوم.سما7و.سم06بينيتراوحارتفاعإلىالنبات

نموهافيوتحتاج،جيدةمقاومةوالجفافالحرارةالحبة

الحبوبمعظمتحتاجهعماتقلالماءمنكميةإلي

.الاخرى

نأإلاإفريقيافىأصلاالحبيةالذرةنباتوينمو

.اليومالعالمفيلهمنتجأكبرصارتالمتحدةالولايات

.الذرة:أيضاانظر

.الذرةانظر:.الحلوةالذرة
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المماطقلىالرراعيةالأراضيمعطمتعطيالشاميةالذرةعدانمنصفوف

تؤديكماالإلساد،لوحاتلالسسةالطاقةمواردمقدمةفىوتأتي،العالمفي

ال!ثهاميةالدرة

ويسمىعاليةغذائيةقيمةذونباتالشاميةالدرة

الاستخداماتمنالعديدله.السكريةالذرةأوالذرةأيضا

يحتلوهو،العالمفيالحبوبمحاصيلأهمأحديجعلهمما

الق!ح،بعدالعالمفيالحبوبإنتاجحيثمنالثانيةالمرتبة

تعدالثلاثالغلاتوهذه.الثالثةالمرتبةالأرزيحتلبينما

.الإنسانغذاءفيللطاقةالرئيسيالمصدر

فالحباتبمالاستخداماتمنكبيرعددلهاالشاميةالذرة

أكلهاثهاطبخها،ببساطةيمكنالبذور،أوالذرةحبوبوهي

حبوبعملفيأيضاالحبوبهذهتستخدمأنويمكن

منوالعديد،السلطةومتبلات،ومخبوزاتللإفطار،

حبوبمنكبيرةكمياتتستخدمكما.الأخرىالأطعمة

و.للحيواناتغذاء،الأخرىالنباتوأجزاءالشاميةالذرة

تغذيةطريقعنمباشرةغيربطريقةالإنسانتغذيةفيتدخل

منتجاتعلىالإنسانيتغذىثمومن.والدواجنالحيوانات

أيضاالذرةوتستخدم.وبيضوألبانلحوممنالحيواناتهذه

الفخارمثل،الغذائيةغيرالمنتجاتمنكثيرةأنواععملفى

الورقومنتجات)البويات(والدهاناتوالعقاقير

المحصولاتأهممنالشاميةالدرةوتعتبر.المتحدةالولاياتعر!سالوس!ى

الصاعات.منكتيرفيرتستحدموالدوا!المواشيعداءلىرئيسيادورا

مجموعةنفسإلىينتمينجيلىنباتوهي.والمنسوجات

والشعير.والشوفانالقفوالأرز

عشرةنحومنذغذاءقديماالشاميةالذرةامشخدمت

يعرففيمايقطخونكانواالذينالهنودبوساطةسنةآلاف

مئاتمنذالشاميةالذرةالهنودجمعولقد.بالمكسيكالان

قبلعام00052نحوومنذ.البريةالنباتاتمنالسنين

في-سميتولذلكيزرعونهاكيفالهنودتعلمالميلاد

هذاولكن.الهنديةبالذرة-الأخرىالبلدانوبعضأمريكا

تنتجالتيالذرةأصنافعلىفقطالآنالمصطللطلق

يأالأوروبيونيعرفولم.الألوانمتعددةحبيباتهاكيزانا

إلىكولمبوس!كريستوفروصلحتىالشاميةالذرةعنشيء

عندالشاميةالذرةبذوربعضأخذوقد،أم294عامكوبا

جيذامعروفةالذرةأصبحتوقدأسبانيا.إلىعودته

والشرقأوروباوجنوبوآسياإفريقيافىكمحصول

.الميلاديعشرالسادسالقرنأواخرفيالأوسط

المعتدلةالمناطقمعظمفيالشاميةالذرةزراعةيمكن

وتعد.المزروعللصنفتبعاالعالممنوالاممتوائية
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إنتاجاالعالمدولأكثرالأمريكيةالمتحدةالولايات

من%04حواليتنتجفهيالشاميةللذرةوتصديرا

الغربيالوسطمنطقةفيخاصةوبصفةالعالميالإنتاج

الرئيسيةالدولومن،الشاميةالذرةبحزامالمعروفة

والمكسيكوالصينالبرازيلللذرةالمنتجةالأخرى

وإندونيسيا.وفرنساورومانيا

الشاميةالذرةاسدخدامات

بصفةغنيةالشاميةالذرةحبوب.للإنسانغذاء

وهيكربوهيدراتيةمادةعنعبارةوالنشابالنشا.خاصة

أيضاالشاميةالذرةوتمد.بالطاقةالجسمتمدغذائيةمادة

يفتقرالشاميةالذرةبروتين.ولكنوالبروتينبالدهنالجسم

إليهايحتاجالتيالهامةالضروريةفالأمينيةالأحمالبعض

غذاءمنرئيسياجزءاالشاميةالذرةتشكل.الإنسانجسم

وآسياإفريقيافىالناميةالدولمنالعديدفيالإنسان

فيالناسمنكبيرةأعدادافإنولذلك.اللاتينيةوأمريكا

إذاالبروتينفيالتغذيةسوءمنيعانواآنيمكنالدولهذه

بديل.بروتينيمصدريتوفرلم

والعديد،مختلفةبطرقالشاميةالذرةتؤكلأنويمكن

شيها.أوالكيزانسلقبعدأكلهايفضلونالناسمن

وأمعبأةتباعالكوزمنتنزعالتيالسكريةالذرةوحبوب

محبوباخفيفاغذاءيعدوالفشارتجهيزها.لسهولةمجمدة

بعض،ضافةأوإضافاتبدونالناسويأكلهالوجباتبين

الجبن.أووالكراميلوالزبدالملحمثلالطعممكسبات

الحقلية.الشاميةللذرةالكاملةللحبةالغذائيةالقيمة

حدمة8،رقمالمحتصرالرراعةكتا!والمحهز،والمصعالحامالعداءتركي!المصدر:

.أم859ىامالأ!ريكهالرراعةلورارةارراعيةالبحوث

العديدفيمهمامكوناأيضاالشاميةالذرةوتستخدم

الدولفيالتجاريةالمحلاتأنونجد،المصنعةالأطعمةمن

مننوعا!...منأكثربهايوجدأنيمكنالصناعية

وهذهمنتجاتها.أوالشاميةالذرةعلىيحتوي،الطعام

والزبدالسلطةومتبلاتالإفطارحبوبتشملالأطعمة

منوالعديدالذرةودقيقالسكريوالشرابالصناعى

تشبهمادةوتوجد.خفيفةكوجباتتؤكلالتيالمنتجات

حبوبمنتصنعالشاميةالذرةجريشتسمىالدقيق

بعضعملفيتستخدموهي،المطحونةالشاميةالذرة

منيصنعمكسيكيطبق)وهووالتورتيلاكالخبزالأطعمة

وكذلكالشاميةالذرةورقائق(واللحمالذرةجري!

الملتوتي.الرقائق

الذرةالناسيأكل(.اليمنى)الصورةالشاميةالذرةقشارةمنها،العذأئيةالأطعمةمنكثيرفيالشاميةالدرةتستخدم.الشاميةالذرةاستخدام

إنتاجفيالشاميةالذرةالمصنعونيستحدمالوسص(.)الصورةالأطعمةمنكثيرةأنواعفىالمقوماتكأحدتستخدمأولذاتهاالشامية

(.اليسرى)الصورةوالمنسوحات،الورقيةوالسلع،التجميلمستحضرات

رأتبوهيدكر2227%
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فيدلماشيةرئيسيغذاءالشاميةالذرةللماشة.عداء

نحويستخدمالمتحدةالولاياتففي،الغربيةالدولمعظم

والبقرالخنازيرتغذيةفيعامكلالشاميةالذرةإنتاجنصف

الذرةتستخدمالأخرىالدولمعظم.والدجاجوالأغنام

العلفيسمىالمزرعةلحيواناتغذاءعملفيالشامية

الكاملالنباتمنيصنععلفوهوالمطمورأوالمكمور،

بعدتبقىالتيالاجزاءمنأوالجذورعدافيماالشاميةللذرة

بالكيزانأيضاتتغذىالمزرعةوحيوانات.الكيزاننزع

المطحونة.الكاملةالنباتاتأوالكاملةالنباتاتأوالمطحونة

فيالشاميةالذرةتشخدم.الصناعيةالاستخدامات

المنتجاتهذهومن.الصناعيةالمنتجاتمنالعديدعمل

والدهاناتالمعدنيةوالقوالبالبناءوموادوالمفرقعاتالفخار

كما.والأقمشةالورقيةوالمنتجات)البويات(البويات

الكحولعملفيالشاميةالذرةالمصانعأصحابيستخدم

البيوتيل.وكحولالإيثانولكحولمثلالمصنع

وبعضالشاميةالذرةمنيصنعالذيوالكحول

المحركاتوقودلإنتاجالبترولمعيخلطالأخرىالنباتات

منالخالىالممتازوالبترول،الكحوليالبنزينالمسمى

الشاميةالذرةتستخدمكما.الإيثانولكحولمعالرصاص

الحيويةوالمضاداتالمصنعالبنسلينصناعةفيأيضا

المصنعة.والإنزيماتوالفيتاميناتالأخرى

الشاميةالذرةنبات

وهذه،الشاميةالذرةأصنافمنآلافعدةيوجد

فجميع،الانأما،طبيعيبشكلنشأتالأصناف

فيتنموالتيوالأصنافالعلماء.طورهاالجديدةالأصناف

ولكنهاالصفاتمنكثيرفيتتشابهأنيمكنالمنطقةنفس

.أخرىمناطقفيالموجودةالأصنافعنكثيراتختلف

يتراوححيثأطوالهافيالشاميةالذرةأصنافوتختلف

بينالتشابهيكونوعندماأمتار.وستةمتربينارتفاعها

نفسإلىتنتميالأصنافهذهفإنكبيرةبدرجةالأصناف

الذرةمنسلالة052نحوالعلماءعرفولقد.السلالة

بنفستتطورالأصنافكلفإنحالأيوعلىالشامية

بينها.فيماتهجنأنويمكنالطريقة

يتكونالناضجالشاميةالذرةنبات.ا!لظهريالشكل

والنبات.الزهريةوالأجزاءوالأوراقوالساقالجذورمن

عدةلهجذريمجموعيدعمهاواحدةقويةساقلهالمثالي

.الساقطولعلىوطويلةعريضةورقة51نحووتنموأفرع

قمةفيتوجدمذكرةنورةهوالذرةلنباتالزهريةوالاجزاء

،الساقوسطحولتوجدالمؤنثةالنورةهووالكور.الساق

ويغلفالحبوبمنبصفوفمغطاةقولحةمنويتكون

علىالنباتويحتوي.أغلفةتسمىخاصةبأوراقويحمى

معلصكرر

لأغلمة

ساق

حدور

شىشوا

حرير

دعاميةحذور

والكيزانوالأوراقوالساقالجدورم!يتكونناضجشاميةذرةنبات

داخلهاالكوزتحويأغلفةتسمىحاصةأوراقوتوجد-والشواشي

الأغلفة.قمةأعلىالحريرتشبهوخيوط

نأيمكنالشائعةوالأصناف.كيزانعدةأوواحدكوز

والكوز،نبتةلكلسم25نحوطولهواحداكوزاتحمل

.الحبوبمنصفاعشريننحوبهيوجدالواحد

.بذرةحياتهالشاميةالذرةنباتيبدأ.النبات!ومراحل

رئيسية:أجزاءثلاثةمنالناضجةالشاميةالذرةبذوروتتكون

.البذرةغلاف3-)السويداء(الإندوسبرم-2الجنين-ا

وسبرمندل!ا

ةرلبدا!غلا

نباتإلىيتطورالجينا:رئيسيةأجزاءثلاثةلهاناضجةذرةبذرة

.الأخرىالطاقةوأكذيةالشماشحزينيقومالإندوسبرم2جديد.

الأجزاء.باقىيحميالذيالمذرةغلاف3-
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نباتإلىيتطورالذيالبذرةمنالجزءهوالجنين

التيالغذائيةالموادلتخزينمخزنوالإندوسبرمجديد.

الجنينيحمىالبذرةوغلافللبادراتالطاقةتعطي

التلف.منوالإندوسبرم

الزراعةمنثلاثةأويومينبعدالتطورفىالبذرةتبدأ

ويتكون.تنتفخيجعلهاللرطوبةالبذورامتصاصإنحيث

بعضوتتكونالتربةفيأسفلإلىمندفعاالأولىالجذر

الجذوروتقوم،مؤقتةتكونعادةوهيالثانويةالجذور

)الموادوالمغذياتالماءوامتصاصالتربةفيالنباتبتثبيت

ظهوريبدأأيامخمسةإلىثلاثةنحووبعدمنها.(الغذائية

الأسابئخلالإضافيةأوراقتظهر.كماالأولىالأوراق

نأوبعد.الطولفىالساقنمومعالتاليةالأربعةأوالثلاثة

ترلمالتيالمذكرةالنورةفإنالنموفىالأوراقجميعتبدأ

.النباتقمةعلىالتكونفىتبدأبعد،

بمالساقاتصالمنطقةعندالتكونفيالبراعمتبدأ

الأشطاءتكونأنيمكنالسفليةوالبراعم.السفليةالأوراق

أكثر.أوواحدكوزإلىتتطورفإنهاالعلياالبراعمأما

نحوتستمرالنمومنسريعةفترةفيالنباتيدخلوبعدها

دائمجذريمجموعويتكون.أسابيعستةأوخمسة

تسعةنحوبعدالكاملحجمهإلىالنباتويصل،للنبات

.الإنباتمنأسبوعاعشرأحدإلى

جنسيا.الشاميةالذرةنباتيتكاثر.النباتتكاثر

منالمنطلقاللقاححبوبمنالناتجةالذكريةالخليةتتحد

في(الأنثويةالجنس)خلاياالبييضاتمعالنواةالنورة

والبييضات.التلقيحأوالإخصابتسمىعمليةفيالكوز

القولحة.علىحباتإلىتتطورالخصبة

فيتنموصغيرةمذكرةأزهارمنتتكونالمذكرةالنورة

تسمىالكيستشبهأجزاءثلاثةبهازهرةوكلعناقيد

يحتويأنويمكن.اللقاححبوبتنتجالتيوهيالمتوك

.لقاححبة005/2منيقربماعلىالمتك

مؤنثةأزهارعلىيحتويالملقحغيرالشاميةالذرةكوز

منترسلزهرةوكل.القولحةعلىأزواجفيتوجد

خيوطا،الزهرةقاعدةفىالبييضاتيحملالذي،المبيض

كبيرةكميةتخرجالإزهاروقتوفيالحرير.تشبهطويلة

يصلوعندماالكوز.أغلفةطرفمنالحريريةالخيوطمن

تتفتحالمتوكفإنتقريباارتفاعهأقصىإلىالذرةنبات

مثلاللقاححبوبالرياحوتحمل،اللقاححبوبوتنتشر

الذرةنباتاتعلىتقعاللقاححبوبومعظمالغبار.

وعند.الذاتيالتلقيحمننسبةحدوثرغمالأخرى

تنموفإنهاالحريريةالخيوطعلىاللقاححبوبسقوط

ذكريتين،نواتينتنتجثم.الخيطخلاللقاحأنبوبوترسل

وتتجه،بالإخصابيقومالذيالذكريالتركيبوهي

البيضةتخصبالنواتينوإحدى.أسفلإلىالأنبوبداخل

وأما،الجديدةبالبذرةالخاصالجنينوتكونالمبيضداخل

بالنويةوتسمىأنثويتيننواتينمعتتحدفإنهاالأخرىالنواة

مرحلةإلىالحبوبوتصل.الإندوسبرموتكونالقطبية

يجفحيثالإخصابمنأسابيعثمانيةنحوالنضئبعد

.مباشرةذلكبعدأوالوقتذلكفيالنباتباقيويموت

الشاميةالذرةانواع

الشاميةالذرةمنالعديدةتو!إلأصنافأنيمكن

هي:رئيسيةأنواعسبعةمنمكونةمجموعاتفي

الدقيقذرة3-الصوانيةالذرة2-المنغوزةالذرة-ا

قمةعلىنغزةلها.اللنغوزةالشاميةالذرة

المنغورةالذرةالصفراء.أوالبيضاءحباتها

والمئيىبشكلتزرعالتيالمحاصيلإحدى

كغذاءأساساوتستغلالشماليةأمريكا

عامة.والدوابللماشية

الذرةمنأنواعالهنديةالشاميةالذرة

ذرةمثل،الألوان!تحددةحباتذاتالشامية

الناسبعضيقوم.الصوانيةوالذرة،الدقيق

بالذرةمنارلهمبزخرفةالخريففصلفي

الهحدية.

-كال!،كا3كالأءس!ع

جدابدائىنوعالغلافيةالشاميةالذرة

كلويغلف،الشاميةالذرةأنواعمن

وتتم.منفصلغلافحباتهامنحبة

الأبحاثأجلمنخصيصازراعتها

العلمية.
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الشمعيةالذرة6-الفشارذرة5-السكريةالذرة4-

علىأساساتعتمدالتقسيماتوهذه.الغلافيةالذرة7-

للحبات.الختلفةالصفات

الموجودةالنغزةمنتسميتهااست!دتالمنغوزةالذرة

تجفعندماتتكونالنغزةوهذه،الناضجةالحباتقمةعلى

نضجعندللحبةالمغلفةالنشويالإندوسبرمطبقةوتنكم!ق

وتستخدمبيضاء.أوصفراءتكونالحبوبومعظمالبذور،

وتستخدم،المزرعةحيواناتلتغذيةأمعاساالمنغوزةالذرة

والمنتجاتالمصنعةالأطعمةمنالعديدإنتاجفيأيضا

.الأخرىالصناعية

الهنديةالذرةغالباعليهايطلقالموانية.الذرة

وتختلفناعمةأغلفةذواتصلبةمستديرةوحباتها

الداكن.الأحمرإلىالأبيضبينماألوانهافيالحبوب

وتنضجالباردةالمناطقفيجيداالصوانيةالذرةوتنمو

الحبوبتهاجمالتيالحشريةللافاتمقاومةوهيمبكرا.

حالةفيكماالطريةالحبوبذاتالذرةمنأفضلبصورة

المنغوزةالذرةفيالحالهوكماوتستخدم،المنغوزةالذرة

ووسطوأوروباآسيافىبكثرةالصوانيةالذرةزراعةوتنتشر

وجنوبها.أمريكا

الشامية.الذرةأنواعأقدممنواحدةتعتبر.الدقيقذرة

والقبائلالجنوبيةأمريكافي)الإنكا(الحمرالهنودزرعولقد

منأكثرمنذالدقيقذرة)الأزتك(القديمةالمكسيكية

أزرقأوأبيضالحبوبلونيكونوقدتقريبا.سنة000.5

نشاعلىأساساالحبوبوتحتوي.أخرىمتعددةوألوانا

ذرةمعظموتزرع.دقيقإلىبسهولةطحنهيمكنناعم

أمريكاوغربيالمتحدةللولاياتالغربيالجنوبفيالدقيق

.للإنسانغذاءأساساوتستخدم.إفريقياوجنوبالجنوبية

.حلاوةالشاميةالذرةأنواعأكثر.السكريةالذرة

بعدأومباشرةالقولحةمنالمطبوخةالحبوبالناسويأكل

حيثالحبوبنضجقبلالسكريةالذرةوتحصدإزالتها.

بيضاءإماوألوانهاطريةالحبوبوتكونحلواطعمهايكون

صفراء.أو

وهي.خفيفةكوجبةجدامحبوبةوهيالفشار.ذرة

ويوجد.الشاميةالذرةأنواعأقدممنواحدةالدقيقكذرة

اللؤلؤيةالفشارذرةهما:الفشارذرةمنرئيسياننوعان

حباتاللؤلؤيةالفشارفلذرةالأرزية.الفشاروذرة

الفشارذرةبينما،برتقاليةأوصفرأءتكونعادةمستديرة

فلهاالقصرةعديمةالفشاربذرةأيضاتسمىالتيالأرزية

قويإندوسبرملهاالفشارذرةحبوببيضاء.مدببةحبوب

الرطب.الويالنشامنقليلمنتصفهفيالصلابةشديد

إلىللتسخيننتيجةالحبوبداخلالمتولدالبخاريؤدي

خروجوبالتاليوانقلابهالقرنيللغلافانفجارحدوث

.النشويالإندومسبرممناللونبيضاءمنتفخةخفيفةكتلة

.الفشارانظر:

الإندوسبرممظهرمناسمهاتأخذ.الشمعيةالذرة

منتقريئاكلهيتركبالأندوسبرممنالنوعوهذا.الشمعي

خاصةبصفةمفيدالنشاوهذاأميلوبكتين.يسمىنشا

السريعالبودنجمخلوطتصنيعفيكمغلظويستخدم

الذرةمعظموتزرعوالغراء.التوابلومرقالصلصةلتحضير

والصين.المتحدةالولاياتفيالشمعية

بدائيةالشاميةالذرةأشكالأكثرهي.الغلافيةالذرة

والكوزمغلقغلافداخلتوجدحبةوكلأقدمها،وربما

قيمةلهاليستالغلافيةوالذرة.بأغلفةأيضامحاطكله

فقط.العلميةللأبحاثوتزرعتجارية

الهجينالشاميةالذرة

تزرعالتيالصناعيةالدولمعظمفىالمزارعونيقوم

وهذهتقريبا،الهجينالذرةأصنافبزراعةالشاميةالذرة

الهجينالذرةوتتميزالتربيةعمليةخلالمنتنتجالذرة

نموها.بقوة

هذهوفي،التهجينعمليةخلالالهجينالذرةوتنتج

بهاالتيالشاميةالذرةأصنافالنباتمربوينتخبالعملية

المثالسبيلوعلى.القادمةللأجياللتوريثهامرغوبةصفات

الأمراضيقاومأنيمكنالمنغوزةالذرةأصنافأحدفإن

يمكنالآخرالصنفولكنآخر،صنفمنأفضلبصورة

يقومالنباتمربي.الأولالصنفمنأكبركيزاناينتجأن

صنفكللنباتاتذاتى()تلقيحداخليةتربيةبعمل

نقيةسلالاتعلىيحصلحتىأجياللعدةمنتخب

شطاللتينالسلالتينهاتينبتهجينيقومذلكوبعدوراثيا.

أحاديهجينبذورعلىللحصولداخليةتربيةتربيتهما

قويةنباتاتتنتجزراعتهاعندالبذوروهذه.التزاوج

الوالديتين.للسلالتينالوراثيةالصفاتعلىوتحتويمتماثلة

الفرديةالهجينمحاصيلبزراعةالمزارعونيقوموعندما

النباتاتفإناخرموسمفيلزراعتهابذورعلىللحصول

منخفضا.ومحصولهامختلفةصفاتهامشكونالناتجة

شراءعليهميجبالشاميةالذرةمزارعيفإنلذلكونتيجة

كلالشاميةالذرةمحصوللزراعةجديدةهجينبذور

الهجين.:انظر.عام

الشاميةالذرةزراعةمناطق

فيتختلفالتيالشاميةالذرةأصنافمنالعديدهناك

أصبحتالشاميةالذرةأصنافإنبحيثالبيئيةاحتياجاتها

المناطقمثل.البيئيةالظروفمنالعديدفيوتنمومنتشرة

الأصنافلاختلافنتيجةالاستوائيةوالمناطقالمعتدلة

وراثيا.
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للذرهالمنتجةالمناطق

العالمفيالشامية

حواليالمتحدةالولاياتتنتج

العالمي.الالتاجخمسي

المنتجةالأخرىالدولوتشمل

الصينالشاميةللذرة

وفرنساوالبرازيلوالأرجتين

والمكسيكوءاندونيسياوالهند

نيا.وروما

064نحوالشاميةالذرةمنالعالمىالإنتاجويبلغ

فيالشاميةالذرةويباإنتاجسنويا.متريطنمليون

للذرةالعالميالإنتاجمن%04نحوالمتحدةالولايات

العالمفيمنتجأكبرهيالمتحدةالولاياتأنكماالشامية

الذرةربحبوبونحوالسيلاجلعملالشاميةالذرةلإنتاج

تصدر،المتحدةالولاياتفيلممنوياتحصدالتيالشامية

الكليةالكميةنصفمنيقربماتعادلالكميةوهذه

العالم.فىالمصدرة

الشامية،للذرةمنتجةدولةأكبرثانيهيالصين

الدول.العالميالإنتاجمن%أ4نحويعادلوإنتاجها

الأرجنتينتشملالشاميةالذرةإنتاجفىالرئيسيةالأخرى

ورومانيا.والمكسيكوإندونيسياوالهندوفرنساوالبرازيل

ومن.الشاميةللذرةالمستوردةالدولأكبراليابانوتعتبر

وكورياالمكسيكالمستوردةالأخرىالرئيسيةالدول

وأسبانيا.الجنوبية

الشاميةالذرةزراعةطرق

نموموسمإلىيحتاجالشاميةالذرةأنواعمعظم

وكثير.الربيعفيعادةويبدأأشهروستةأربعةبينيتراوح

الكبيرةالمزارعمنالعالمفيالشاميةالذرةمزارعمن

الإنتاجمراحلجميعفيالحديثةالميكنةتستخدمالتى

تقريبا.

الذرةأصنافمعظمزراعةتنجحالنمو.ظروف

بينتتراوحالتيالصرفجيدةالغرينيةالتربةفيالشامية

إلىأيضاالشاميةالذرةوتحتاج.والمتعادلةالخفيفةالحمضية

النيتروجين:مثل(الغذائية)الموادالغذائيةالعناصر

العناصرباقيمعالعناصروهذه،والبوتاسيوموالفوسفور

صورةعلىللتربةعامةبصفةتضافالأخرىالغذائية

وفي،التربةحرثقبلعضويةأسمدةأوكيميائيةأسمدة

منالعديديقومكما.النباتاتنموأثناءأوالزراعةوقت

مثل:محاصيلزراعةتضمزراعيةدورةباتباعالمزارعين

معالقمحأوالصوياوفولوالبرسيمالحجازيالبرسيم

الزراعيةالدورةوتؤدي.بالتبادلالشاميةالذرةمحصول

فيوتساعدالتربةإلىالغذائيةالعناصربعضإعادةإلى

والحشراتالحشاشومقاومةالتربةانجرافعلىالتغلب

.والأمراضوالافات

وتزرع.التربةحرثبعدالربيعفيعادةالزراعةتبدأ

بعضهاعنتبعدخطوطفيسم5نحوعمقعلىالبذور

سم.أ..إلى75نحو

التيالرئيسيةالافاتأهم.والأمراضالآفاتمقاومة

والحشراتالحشائش:هيالشاميةالذرةمحصولتصيب

الكوزعفن:مثلأمراضاتسببالتيوالفطرياتوالطور

الجذر.وعفنالساقوعفن

محاصيلهملحمايةالمزارعونيتبعهاالتيالطرقومن

.والأمراضالحشراتتقاومالتيالهجينةالأصنافزراعة

لحمايةالكيميائيةالموادأيضاالمزارعونيعستخدمكما

أيضاويستخدمون.الافاتمنالشاميةالذرةمحصول

تتلفالتيوالحشراتالحشاشبعضلمكافحةالمبيدات

التىالفطرياتلمقاومةالفطريةوالمبيداتوالجذور،البذور

يستخدمذلكإلىوبالإضافةالبذور.تعفنتسبب

تصدرالتيالمعداتوبعضخاصةكيميائياتالمزارعون

محاصيلهم.مهاجمةعنالطيورتبعدأصواتا

تنخفضعندماالشاميةالذرةحصاديبدأ.الحصاد

العديدفيالحصادويتم%28إلىالناضجةالحبوبرطوبة

منالكيزانتقطعالتيالدراسةبالحصادةالمناطقمن

عمليةفىوتنظفهاوتقشرهاالأغطيةمنهاوتزيلالسيقان

بهواءالحبوبتجففثم.الدراسةالحصادةانظر:.واحدة

فيللاستخدامأوبعدفي!التباعصوامعفىوتخزنساخن

.للحيواناتغذاءالمزرعة

!5ء!ء*!!-!

!ء! كلباورو!حح!!الومانيالوسيا

لم.مريظاءهـانلاكاروكىتمرو--لا

لرلسا--و!-كا7ط"آصس"ء

ح!/لطاهـ

المتحد3-كت-لأ!لصينح!لأء8

المكسعك-غ!!.-!!+رهر!ا--.الفلبي!

الاستواءحط-لمتايلاند

العرار-/!.!.ه.!

أمبر!اءررزمباإيجنوالدونيسعااسلرفياليا

1!.الارجنتينإكرلقيا

هـاحرىإنتاحصاطقرئيسيهإلتاجمناطق!
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الصناعةفيالشاميةالذرة

الإنتاجيةالمزارعفيتستخدملاالتىالذرةحبوب

وتوجدللتصنئ.أوللتصديرتباعالمزرعةحيواناتلتغذية

الذرةكميةححسبوهيللذرةرئيسيةصناعات

صناعة2.المركزةالأعلافصناعة-ا:المستخدمة

الجافالطحنصناعة3-.الرطبالطحن

الذرةحبوبتستخدم.المركزةالأعلافصناعة

غذاءلعملالأخرىالمصانعومستخرجاتالكاملةالشامية

عادةالمصانعتقوم.الأليفةوللحيواناتالمزرعةلحيوانات

بعضإليهاتضيفثمالكاملةالحبوبأوجرلقبطحن

وطيبالغذائيةالقيمةعالىغذاءللإنتا!الأخرىالمكونات

صغيرةكرياتهيئةعلىالغذاءتشكلغالباوهى.المذاق

.الانفصالمنالمكوناتتحفظ

النشادقيقأساساوتنتج.الرطبالطحنصناعة

الخبوزاتعملفيالنشادقيقالمصانعوتستخدم.المصفى

والمنتجاتالغسيلونشاوالعقاقيرللذرةالعسليوالشراب

.الأخرىالمنتجاتمنوالعديدوالأقمشةالورقية

وتحولهاالحبوبأجزاءتفصلالجافالطحنصناعة

.ذرةزيتأوبرغلأوذرةدقيقأومجروشةذرةإلى

الأشياءبعضتصنيعفىالمنتجاتهذهالمصانعوتستخدم

نظام-ا:الجافللطحننظامانويوجدخفيفةكوجبة

القديم.التصنيعنظام2-الجديد.التصنيع

ويستخدم.الجنينفصلنظامأوالجديد،اللصنيعنظام

فيتستخدمالتىالشاميةالذرةمن08%نحولتصنيع

معداتتقومالنظامهذاوفي.الجافالطحنصناعة

بهاالرطوبةمحتوىتزيدثمالحبوبالتصنئبتنظيف

نازعةآلةفيالحبوبتوضعثمالبخارأوبالماءبمعاملتها

عنالبذرةوغطاءالأجنةتفصلالالةوهذهابخين،

بتكسيرأيضاوتقومخشنةطاحونةبوساطةالإندوسبرم

بفصلتقومغرابيلخلالمنالأجزاءوتمررالإندومسبرم

زيتلعملالأجنةالمصنعونويستخدم.الكبيرةالقطع

الصغيرةوالقطعالبذرةأغطة.الذرةأجنةوغذاءالذرة

بينماالمجروشه،الذرةيسمىحيوافيعلفلعملتستخدم

فتطحنالمتبقيةالإندوسبرممنالأكبرالقطعتستخدم

الذرةوجريشالبيرةطحينمثلالمنتجاتبعضلإنتاج

.الذرةودقيق

ويشمل،الجنيننزععدمنظامأو،القديمالتصنيعنظام

جريشيسمىذرةجريعقإلىالكاملةالذرةحبوبطحن

الجريقويحتوي،الكاملالذرةجريت!أوالقديمالمصنع

بدونيصنعالجريشبعضأنحينفىالحبةأجزاءكلعلى

منعالمحتوىبهالقديمالمصنعوالجريش.البذرةغلاف

تعمل.المصفىالشمادقيقلإنتاجأساساتستعملالرطةالطحنعملية

بدايةفيبالماءالمرطبةالذرةلبمنالحنينإلعادعلى)أعلاه(المعدات

العملية.

ويستخدمطويلةلفترةتخزينهيمكنولاالجنينمنالزيت

التيالأغذيةوهي)التورتيلات(الشاميةالذرةرقائقلعمل

خفيفة.وجباتتستخدم

تارلخيةنبذة

الحديثةالأصنافأصولتتئومعرفةالعلماءيستطعلم

بعضمعحدثكماالبريةأسلافهامعالشاميةللذرة

نأالمعروفمنولكنوالأرز.القمحمثلالأخرىالنباتات

المكسيكجنوبيأووسطفيعاشسواالذينالحمرالهنود

منذوأكلهاالبريةالنباتاتبينمنالشاميةبجمئهالذرةقاموا

القريبةالبريةالنباتاتومن.مضتسنة1.،...نحو

منكثيرويعتقد،الريانةالذرةنباتالشاميةبالذرةالشبه

قدالشاميةالذرةمنحالياالمزروعةالأصنافأنالعلماء

بينالطبيعىالتهجينمنأوالريانةالذرةمنمباشرةانحدرت

المعروفةالأحافيرأقدم.البدائيةالفشاروذرةالريانةالذرة

نحوقياساتهاوكانتسنةالافممبعةعمرهاالشاميةللذرة

حبة.06إلى5.علىواحتوتطول!سم5.2

الأزتكقبائلزرعت.الشاميةالذرةإنتاجفىالتوسع

وسطفيواسعنطا!تىعلىالشاميةالذرةالمكسيكية

في.الجنوبيةأمريكابغربيالإنكاقبائلوزرعتها،المكسيك
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حتىجنوباالذرةالهنودزرععشرالخامسالقرنأواخر

كندا.حتىوشمالأوتشيليالأرجنتين

عشرالتاسعالقرنقبل.الشاميةالذرةزراعةآلية

فىالحديدقالبأوالخشبيالمحراثالمزارعوناستخدم

وزراعةتجهيزالياتتطورتثمالشاميةالذرةحقولتجهيز

انتشرثمعشرالتاسعالقرنأوائلفيالشاميةالذرة

الثلاثينياتفيالشاميةالذرةحصادآلياتاستخدام

الذرةحقولومعظم.العشرينالقرنمنوالأربعينيات

الحصاداتباستخدامتحصدالصناعيةالدولفيالشامية

الأغلفةوإزالةوجمبرتقشيربقطعتقومالتيالالية

.واحدةعمليةفيالشاميةالذرةوتنظجف

وراثةعالمقام،العشرينالقرنبدايةفي.الهجينتطور

ذرةهجينلإنتاجتجاربباجراءشولجورجاسمهأمريكي

نقيةوراثيةسلالاتعنهنتجبما،المحصولعاليةقويةشامية

قامثم.الصنفنفسمنلنباتاتالداخليةالتربيةطريقعن

هجينأولفأنتجالنقيةالسلالاتبينتهجينبعمليةذلكبعد

السلالاتقدرةلانخفاضونتيجة.الهجينقوةأظهرفردي

سعررفعإلىأدىممامنخفضاالهجينالبذورإنتاجكانالنقية

الوراثةعالمقامام189عاموفي.الهجينالتقاويإنتاج

الذرةمنزوجيهجينأوللمحانتاججونزدونالدالأمريكي

معالفرديةالهجنمناثنينتهجينطريقعنوذلكالشامية

التقاويمنكبيرةكمياتإنتاجإلىذلكوأدىبعضها

الهجين.الذرةتقاويأسعارخفضإلىأدىمما،الهجين

وفياقتصاديةالهجينالذرةتقاويإنتاجعمليةوأصبحت

فىالزوجيالهجينتقاويمنتجوبدأولقد.المزارينمتناول

العشرين.القرنمنالعشرينياتفيالتقاويبيع

فيالمنتجونبدأالعشرينالقرنمنالستينياتوفي

متماثلةنباتاتتعطيالتيالفرديةالهجنتسويقإلىالعودة

ومعظم.الزوجيةالهجنمنأعلىمحصولوذاتوقوية

الفردية.الهجنمنتأتيالانالذرةبذور

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النشاالفشارالحبوب

الهجينالكحولالمصفىالنشاءدقيق

طعام،الهومنيالنباتالذرةسكررب

النحيلالحنطةسوسة

الموضوععناعر

الشاميةالذرةاستخدامات-أ

الصناعيةالاستخداماتجللإنسانغذاء-أ

للماشيةغداءب

الشاميةالذرةنبات-2

النباتتكاثر-جالمظهريالشكل-أ

المباتنمومرأحل-ب

التناميةالذرةأنواع-3

الفشارذرةهـ-المنغوزةالدرة-أ

الشمعيةالذرة-والصوانيةالذرة-ب

الغلافيةالذرةزالدقيقذرةح

السكريةالذرةد

الهجينالشامةالذرة-4

الشاميةالذرةزراعةمناطق-5

الشاميةالذرةزراعةطرق-6

الحصاد-جالنموظروف-أ

والأمرأضالآفاتمقاومةب-

الصناعةفيال!ثاميةالذرة-7

الجافالطحنصناعة-جالمركزةألاعلافصناعة-أ

الرطبالطحنصناعة-ب

تاريخيةنبذة-8

أسئلة

وأين؟غذاء،الشاميةالذرةاستخدممنأولمن-أ

؟الذرةسلالاتماعدد-2

العالم؟منالعديدةالمناطقإلىالذرةأدخلتكيف!-3

؟الفرديالهجينما-4

الذرةمحصولزراعةلماعقابالمزارعينمنالعديديقوملماذا

سنويا؟الأخرىالمحاصيلببعضالشامية

العلافية؟الذرةتزرعلماذا6

الناضجة؟الدرةلبذرةالمكونةالرئيسيةالثلاثةالأجزأءما-7

الرطب؟الطحنفىالرئيسىالمشجما8

.لذرةا:انظر.المكاس!6در

عطمسماداتشكلالتيالطيورفضلاتالطيوردر!

مستعمراتوتخلف.والفوسفاتبالنتراتلغناه،القيمة

القيمة.عطمسماداتخلف!ضلاتالطيورذرق
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أجحبرالبطريقواوالأطيمقالغاق:مثلالطيور،منكبيرة

المواد.هذهمنهائلةمقاديروالنوء

الصدربعيدوقتمنذبيرو،ساحلقبالةالجزروتظل

سطحالخلفاتغطتالمراتإحدىوفي.للذرقالرئيصي

ترسباتوتوجد.م03علىزادعمقإلىشينشاجزر

علىوعثرالإكوادور.فيجالاباجوسجزرفىأخرى

وجزرالجنوبيةأمريكامنأخرىأجزاءفىمماثلةرواسب

الم!صسيكفىالسفلىحصاليفورنياقبالةوالجزرالهادئالمحيط

إفريقيا.جنوبساحلأمام،الصغيرةالجزرمنالعديدوفي

بيرو.:انظر

وأسفلأعدىذيوأ!اتهزالتيالطيورلمجموعةاسم6الدعكر

وهى.تمشيعندما(مذعورة)وكأنهاانتفاضىنحوعلى

وأرجلطويلبذيلوتتميز،القوامنحيفةتكونعادة

الطيرردمشلونويكونسم،02نحوطولهاويبلغ،طويلة

اشمادياللونالغالبفييشوبه،وأبيضأسودالغالبفي

الأصفر.أو

منيلتقطهاالتيبالحشراتالذعرةطائرويتغذى

مطاردةلعدالجومنيختطفهاأو،والأرض،النباتات

الماءبجانبتعيشالطائرهذامنأنواععدةهناك.بهلوانية

بجواريعيمقالذيالرماديالذعرةطائر،المثالسبيلوعلى

منبالقربالصفراءالذعرةطائريعيم!بينما،الجبليةالأنهار

العميقة،أعشاشهاالذعرةوتبني.والمستنقعاتالمروج

الأرضاسطحعلىوالجذدراتالعشبمنالشكلالكأسية

الحوائط.علىأوالصخور،أوبين،صغيرةكهوففيأو

الشتاء.فيالدافئةالمناطقإلىالذعرةطيوروتهاجر

البلادفىالبريالحيوانانظر:البيضاء.الذعرة

.الذعرة)الطيور(،العربية

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الرماديةالدعرة

.الذعرة)الطيور(،العربية

البلادفيالبريالحيوانان!:الصفراء.6الدعر

.عرةالذ؟)الطور(لعربيةا

يعيشحيثال!نتشار،واسحأ!شراليطائرويليدصكر؟

تعي!.الغاباتمنالمنظفةوالمناطقالعراءوفي،الحدائقفي

وهي.سليمانوجزرالجديدةغينيافيأيضاويليذعرة

سم.02حواليطولهاويبلغ،اللونسوداءأوبيضاء

والمفاجئةالسريعةقفزأتهأثناءباستمرارذيلهالطائريؤرجح

ويبني،الأخرىوالحشراتالذبابملتقطا،الارضعلى

وقد.الشرفاتتحتأوالأشمجارعلىالشكلالكأسيعشه

الاسمهذاالطائرعلىأسشراليافيالأوائلالمستوطنونأطلة!

الاوروبية.الذعرةطائريشبهلأنه

وفيالأشياءتعلمهمسرعةفىالناسيختلصادعاء.

فىكذلكويختلفونتذكرها.ومدةالأفكارتذكركيفية

حلفيمعرفتهمواستخدامالأفكارفهمعلىمقدرتهم

المسائلحليستطجعونمثلا،،الناسفبعض.المشكلات

تعملكيفبسرعةيفهمونوبعضهم.بسرعةالرياضية

كلماتبسهولةيتعلمواأنيستطيعونوآحرون.الالات

أخرىوقدرات-القدراتهذهوكل.أجنبيةلغةأوجديدة

بالذكاء.يسمىفيماعواملهي-كثيرة

ذكاء.لكلمةعالميامقبولتعريفيوجدلاالذكاء.ما

القدراتعندهتتوافرمابقدرذكئايعدالشحصولكن

مترابطةومثيلاتهاالقدراتهذهأنومع.أعلاهالمذكورة

بعضهافيمتفوقايكونأنيمكنالشخصفإننسبيا،

يحفظأنيستطيعالذيوالشخص.أخرىفيوضعيفا

قسمة.عمليةإجراءعنديرتبكأنيمكنوالتواريخالأسماء

لهأو،الموسيقىأوالفنفيمبدعةموهبةلهآخرورب

مرتبطةأخرىقدراتإلىيفتقرأنيمكن،ابتكاريةمقدرة

-مترابطانوالذكاءالإبداعأنمنالرغموعلىبالذكاء.

فوقالذكاءذويمنالناسبعضفإن-معروفهوكما

بمشكلاتيواجهونحينضعيفاتصرفاسصرفون،المتوسط

لهم.بالنسبةجديدة

نأشأنهامنصفاتمجموعةالذكاءيعدوأحيانا

،القدراتبعضوا!ن،المدرسةفىالنجاحإلىتؤدي

استخداماالمدارسفيتستخدملا،الاليةكالمهارات

لقياسالمصممةالاختباراتتتضمن،لذلكونتيجةواسعا.

إلىيضاف.الاليةبالمهاراتصلةذاتقليلةأسئلةالذكاء

الابتكار.علىتركزلاالذكاءنسبةاختباراتأنذلك

تتصلالتيالعديدةللعواملكاملةغيرصورةتقدموهكذا

الذكاء.نسبةانظر:بالذكاء.

علىالشخصذكاءيعتمدالذكاء.يأتيأينمن

معينةعقليةمقدرةومعهمولودشخصوكل.والبيئةالوراثة

تطويرإنيصئبالغا.حينذكائهدرجةتحديدفىتوثر

لهمسبقالذينفالفتيانالشخم.بخلفيةيتأثرالمقدرةهذه

نأيمكنالطفولةفىالشديدةالتغذيةسوءمنعانواأن

فإنوبالمثل.الطبيعيةقدراتهمتطويرعلىقادرينغيريكونوا

نأيمكن،آبائهمقبلمنيهزآونأويضربونالذينالأطفال

منوكثير.العقليةمواهبهمتطوريعوقاضطرابينتابهم

وأ،عرقهمبسببللتمييزيتعرضونالذينالأطفال

تطويرفىكذلكيخفقون،جسديةعلةأو،جنسيتهم

الوراثة.انظر:.ممكنحدأقصىإلى،الطيعيةمقدراتهم
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زمنمنذالعلماءاختلفالذكاء.حولالخلاف

تحديدفيوالبيئةللوراثةالنسبيةالأهميةحول،طويل

وجد،العشرينالقرنمنالستينياتوفيالذكاء.

برامجأتمواأنلهمسبقالذينالأطفالأنالباحثون

الذكاءنسبةفيمكاسبأحرزوا،المدرسةقبل،خاصة

نأأخرىدراساتوأظهرت.نقطة51إلىوصلت

تعرضواقدكانواإذاالذكاء،تطويرفييعانونالأطفال

التحفيزمنمتدنياقدراتلقواقدكانواأوشديد،لإهمال

فيالبيئةأهميةالنفسعلماءبعضيؤكدلذلك.العقلى

الذكاء.نسبة!ديد

وزنايقيمون،حالأيةعلى،اخروننفسعلماءوهناك

لهمااللذينالمتطابقينالتوأمينأنويلاحظون،للوراثةأكبر

نسبةفيتقريبانتابمتطابقةيحرزانتمامانفسهاالجينات

اللذين،الشقيقينالتوأمينفإن،أخرىجهةومنالذكاء.

يحرزانلا،العاديونالإخوةيتشابهمابمقداريتشابهان

التوأمانيحرزهاكالتيالذكاءنسبةفيمتطابقةنتائج

اللذينالمتطابقينالتوأمينأنذلكإلىيضاف.المتطابقان

نتايمجأيضايحرزانطفولتهما،فيمختلفةأسرتتبناهما

بلوغهما.بعدالذكاءنسبةفيمتماثلة

نأإلى،النفسعلماءمعظميخلص،لذلكونتيجة

كلاولكنالذكاء،تحديدفىمهموالبيئةالوراثةمنكلا

نأيعتقدونأنهمأي؟الأخرىتأثيرمنتحدمنهما

نألايمكنللذكاء،بالنسبة،للشخصالوراثيةالإمكانات

نأيعتقدونأيضاولكنهم.مواتيةبيئةفيإلاثمارهاتؤتي

توجدأنتستطعلاإيجابيتها،كانتمهما،البيئة

الوراثة.عاملبدونالذكاءإمكانيات

التخلف،الاصطناعيالذكاءبمالحيوان:أيضاانظر

.الاختبار،لعقليا

الحاسوبعدمفروعمنفرعالاصطئاصكىالدعاء

يبدوأعمالأتؤديالتىالحاسوبأنظمةبتصميميختص

معقوليةتتضمنالأعمالهذهومثلذكاء.إلىتحتاجأنها

فمثلا،.جديدةمهاراتوتعليمجديدةلمواقفوتكيفا

بهايستعملونالتىالكيفيةإلىيتوصلواأنالناسبإمكان

بإمكانهمأومطلقا،قبلمنيروهالمالتيالأدواتمنأداة

كيفيةأوجديدةلغاتيتعلمواأو،وجوهعلىيتعرفواأن

يمكنهاالحاسوبأجهزةأغلبأنغير.الأمراضتشخيص

.التعليماتمنمحددةمجموعةتتبعأنفقط

الذكاءفىبحوثلإجراءالرئيسىالاتجاهويرتكز

فيهاتستعملأنيمكنالتيالطرقتوسيععلىالاصطاعي

هذاأدىوقد.المشكلاتبحلالمعروفةالحاسوبأجهزة

أعمالأداءعلىقادرةحاسوبأجهزةتطويرإلىالبحسا

ذكاءأجؤةمثلا،أنتجتفقد.للغايةومتخصصةمعقدة

أماكنوفد،الأمراضح!أنيمكنهااصطاعى

-عادة-الأجهزةهذهمثلعلىويطلق.الأرضفىالمعادن

منضخمةكمياتبرمجةإلىهذهوتحتاج.الخيرةالنظم

التفكيرية،لقدراتهالأساسلتوفيرالحاسوبفىالمعلومات

الافعنمعلوماتيعطىأنإلىيحتاجالحاسوبلأن

ذاتالأعراضبهاتكونالتيوالكيفية،المحتملةالأمراض

منيتمكنلكيوذلك،الأمراضهذهبمئاتالصلة

ما.مرضتشخيص

الكيفيةعنالاصطاعيالذكاءفيالباحثونويبحث

فيتساعدأنيمكنأخرىنظمابموجبهايصنعونالتي

يطورواأنيحاولون،نجدهمفمثلا.المنزلوفيالعملمكان

الروبوتبهيقومماترىأنيمكنهابحيثالحاسوبأجهزة

الإنسانحركاتيوجهواوأنالمصانعفي(الآلي)الإنسان

.الاساسذلكعلىالالي

.ماثيسونألن،توربخ:أيضاانظر

نمتذكيةحياةالأرضيةعيرالمخلوقاتدكاء

لمالحياةهذهمثلإن.الأرضخلافآخرمكانفى

علمدراسةتشملمعينةأبحاثهناكولكنبعد،تكتشف

الجيولوجيةوالدرالمساتوالأحافير(الكون)تاريخالكونيات

مثلأنيستنتجواأنإلىالعلماءمنكثيراقادت،للأرض

يجدأناليومالباحثينبعضويحاولتوجد.قدالحياةهذه

الأرضية.غيرالخلوقاتذكاءعلىدليلا

الأرفميةغيرانحلوقاتذكاءعنالباحثونيستخدم

علىفهم.دراساتهمفيوالأجهزةالفنيةالطرقمنعددا

لفحصضخمةراديوتلسكوباتيستعملون،المثالسبيل

وبهذه.المدىوا!سعةراديوتردداتعلىبانتظامالسماء

.أخرىحضارةمنراديوإشاراتتبينيحاولونالطريقة

ذكاءعنبالبحثمرتبطةكثيرةصعوباتوتوجد

اللإيعيةالمصادرتميلقدفمثلا،.الأرضيةغيرالخلوقات

إلىالأرضمنالاتصالوإشساراتالكونفيللإشعاع

ذلكعلىوعلاوة.أخرىحضارةمنإشاراتمعالتداخل

مسافاتعبرالرسائللوصوليلزمللغايةطويلاوقتافإن

.النجومبينشاسعة

ذكاءكشفبتأثيرتتعلقأخرىمشكلةوهناك

اتصالأيأنالناسبعضيعتقدإذ،الأرضيةغيرالخلوقات

بينما.الحياةمعنىيوسعوسوفمثيراسيكونآخربنوع

ذلك.خلافآخرونيرى

الجنس.نسبةبمالجنسالتكاثر؟انو:الاكر.

(.البريةالإوزة)حياةالإوزة:انظرالإور.دكر
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أمريكىعازف(.-م91)48بنشاس،دكرمان

نال.مومميقيةلفرقةوقائدالأوسطوالكمانالمعتادللكمان

بنوعيهاأوركستراوقائدمنفردكعازفدوليةشهرة

فيبدأ(.صغيرة)أوركستراالحجرةوأوركستراالسيمفونية

وعمره)الكونسرفتوار(الموسيقيبالمعهدالموسيقىدراسة

نيويوركمدينةإلىسافر،ام629عاموفى.أعوامثمانية

إحدىمندرأسيةمنحةفىالأمريكيةالمتحدةبالولايات

عاممنبدأ.الموسيقىدراسةفيوشرع.الثقافيةالمؤلسسات

بولايةجولياردمدرسةفىأم969عاموحتىأم659

نيويوركفيالفنيةشهرتهذكرمانحقق.الأمريكيةنيويورك

قائذامرةلأولوظهر.ام969عامللكمانكعازف

.الإنجليزيالحجرةأوركسترافيام749عا،موسيقيا

عاممنمينيسوتابولايةبولسانتلاوركسترامديراعمل

.ام879عاموحتىأم089

بلادمنكثيرفييقاماحتفالالهدولدكرى

ماتواالذينوالنساءالرجالكلذكرىلتكريمالكومنولث

منذالصراعاتكلوفىوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينفى

فينوفمبر11فيالاحتفالهذاويعقذ.الحينذلك

فينوفمبر11إلىأحديومأقربوفيونيوزيلندا،أستراليا

أنهتالتىللهدنةذكرىاليومهذاأنوالواقعبريطانيا.

نوفمبر11يومفىوقعتوالتي،الأولىالعالميةالحرب

اليومهذايسمىالأمريكيةالمتحدةالولاياتوفي.أم189

عامة.إجازةيوموهوالمتمرسينالمحاربينيوم

الناسبعضيبادرالعشرينالقرنمنالعشرينياتومنذ

الأمواللكمسباليومهذافيصناعيةختنخالقزهورببيع

وإعادةورعايتهمالحربوقتفىعانواالذينلمساعدة

جرتالتيالمعاركبميادينتذكرالزهوروكانتتأهيلهما.

.بكثرةتنموالزهورهذهكانتحيثالفلاندر،على

فيبدأالخشخاشنباتزهوربيعتقليدأنوالواقع

بعضأراملاقترخطوقد.أم219عامالهدنةيومبريطانيا

القائدزرنعندماالفكرةهذهالسابقينالفرنسيينالموظفين

البريطانية.الكتيبةقيادةمركزهئفىإيرلالعامالبريطانى

بيعهاواقترحنصنعنهاالتيالزهوربعضمعهنوأحضرن

.للحربنتيجةعوقواالذينولئكلصالبن

كبيرةمساندةالصناعيالخشخاشزهرةبيععيدولقي

أثناءمكرايجونكتبهاوجدانيامؤثرةبقصيدةإعلانمن

الفلاندر.بلادفيدارتالتيالقتالجبهاتفىخدمته

المدارسفيعامةصلواتبأداءالهدنةبذكرىويحتفل

الكومنولثبلادفيالعسكريةالنصبوعندوالكناش

صمت.دقيقتيبعدالمراسيموتبدأأوروبا.دولوبعض

هونيجورجإدواردالأستراليوالجنديالصحفيوكان

تقديراالصمتفكرةاقترحمنأولأم(،229-ا)885

الأولى.العالميةالحربفىماتواالذينللألثمخاص

ماتواالدينأولئكذكرىالاحتفالاتهذهتخلد.هولالوايتفيالمجهولالحنديقرعندعامكللندنفىتؤدىالتيالهدنةدكرىاحتفالات

العالميتين.الحرسيرفي
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العموممجلسفياقتراحاتهتبنىتم،ام919عاموفي

البريطانى.

م(.857-978هـ،242-171)ذكوانابن

القرشيعمروأبو،ذكوانبنبشيربنأحمدبنعبدالله

عامرابنرواةأحد.بالشامالإقراءشيخالدمشقيالفهري

ولابالعراقيكنلمالدمشقيزرعةأبوقال.الشامأهلإمام

ابنزمانفىبخراسانولاولابمصربالشامولابالحجاز

فيماجةوابنداودأبوعنهروى.منهعنديأقرأذكوان

منأقرأبالعراقماالدمشقيعتبةبنالوليدوقالسننهما.

يجبوماوجوابهاالقرانأقسامكتابألف.ذكوانابن

لسانه.حركةعندالقرآنقارئعلى

.السمانمالحأبوانظر:.كوانفى

الذمة.أهلانظر:.الذمي

إدىالخلفمنيمتدفقاريحيوانجسممنجزءالالب

أطرافلهاليمي!التىللحيواناتوبالنسبة.الحوضماوراء

.الشرجماوراءإلىيمتدالذيالجسممنجزءالذنبفإن

الذيوالنمواللحميالقسم،يشملذنبومصطلح

وتستخدم.والريم!،الزعانفمثلبمعليهيكونقد

الحيواناتالذنبويساعد،عديدةبطرقأذنابهاالحيوانات

لحفظذنبهالسنجابويستخدم.والتوجيهالحركةفيالمائية

والكنغرالنقارمنكلويسند.والتسلقالقفزعندالتوازن

يمسكالعنكبوتيالسعدانأنكمابذنبيهما،جسميهما

بذنبه.الأشياء

ساقهتحتوي،مجوفمفصدي،نباتالحصانددب

يطلقالسليكا.انظر:.كاشطةمادةوهيالسليكا،على

أيضاالحصانذنبعلى

كانلأنه،الكشطأسل

لكشطيعستعملقديما

ذنبولنبات.المعادن

الخواصمنقدرالحصان

معظمتكون.العلاجية

الحصانذنبنباتات

بعضسيقانتشابه.صغيرة

في.دقيقةأشجاراأنواعه

كانت،التاريخقبلماأزمنة

العائلةهذهنباتاتبعض

.كبيرةأشجارالتكونتنمو

الحصانذنبجذورمنالنباتينمو

وتكونزهراتتحمللاوهي.السنةطوالتدومزاحفة

ذنبيتكاثر.الزهريةالنباتاتإلىمنهاالسراخسإلىأقرب

تكون.الجنسوخلاياالأبواغمنكلبوساطةالحصان

فروعها،أوالساقاطرافعلىصغيرةكيزانداخلالأبواغ

يطلق.منفصلةسادتىداخلالأحيانبعضفيتكونأو

وتنمو،الرطبةالأماكنفيتنبتالتيالابواغ،النبات

الجنسخلاياالنباتاتهذهتنتج.دقيقةنباتاتلتكون

الحصانذنبنباتاتلتكونمعاتتحدالتيوالمؤنثةالمذكرة

النمو.المكتملة

.النباتأيفئا:انظر

الدجاجةذنبنجمةتعدئجمة.،الدجاجةدثب

ويدعى.الإوزةاوالدجاجةكوكبةفيتاكقاالنجومأكثر

منوهو.الدجاجةكوكبةفيتألقاالأشدالنجمأيضا

مقداريبلغإذسطوعا،المجردةالعينتراهاالتيالنجومأكثر

شدةمقياس:انظر.فدكيةتاعيقوحدة26.1يهقه

ضعف06!...الدجاجةذنبنجمتألقويبلغ.السطوع

00126نحوعنايبعدلأنهخافتايبدوولكنه،الشمستألق

ذنبنجمويبدو.الضوئيةالسنةانظر:.ضوئيةسنة

الهائلالارتفاعبسبب،الزرقةإلىضارباأبيضالدجاجة

الأقل.علىام.!..تباةالتى،سطحهحرارةدرجةفي

النجوممجموعةضمنالنجمذلكالفلكعلماءويصنف

منمايقربالنجمهذاقطرويبلغ.الزرقالعملاقةفوق

الشص!.قطرمنضعفا07

علم.،الفلكأيضا:انظر

الحاد.العقليالمرضلوصفيستخدماصطلاخهان3ا

عادية.غيرالناسأغلبيعتبرهاعديدةأعراضللذهانات

يكونلاحينماأصواتكسماعالهلوساتتشملوهي

نأالشخصيظنكأنوالأوهام،قريبمكانفيأحد

الوهم.؟الهلوسةانظر:.ضدهيتامرأويضطهدهأحدا

قدفمثلا،جسمانيةأسبابلهاالذهاناتوبعض

الذيالعامكالحزللعدوىنتيجةبمرضالدماغيصاب

الدماغيتأثرقدأو.تناسليمرضوهو،الزهريعنينتج

حالةفيكما،الجسممنآخرجزءفىضطبيعيبمر

عضوية.ذهانماتتسمىوهذه،الرئةذاتبسببالهذيان

فيسامةأوضارةمادةتؤثرالذيفانيةالذهاناتحالةوفي

التسممعنالنابخالذهانذلكأمثلةومن.الدماغ

جسمانىسببلهاليسأخرىذهاناتوهناك.بالرصاص

)الشيزوفرينيا(.الفصامهوشيوعاالذهاناتوأكثر.واضح

الشيزوفرينيا.:نظرا

العقلية.الأمراضأيضا:انظر

أ!د؟!

؟!بر!!

س!

!!!ع!

!%!ئرك!

!أبه!!
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لصساعةالممضلةالمادةليكوديؤهلهالذهبجمال

بدقة.المصممةالمجوهراتهذه

المقديالأسلوبيكونلأدتؤهلهالذهبقيمة

لخزنالصورة.العالميةالديونلتسديدالأساسى

الديبنيويوركالاحتياطيالفيدرالىبالبكالذهب

حزائه.فيالاممنلكثيرالذهباحتياطىيحفظ

لاها

،!لا!

منواحدوهو)رهاكهـ(الكيميائيرمزهفدزيمماعنصرالدهب

الذهبامتلاككانوقد.القدممنذعرفتالتىالعناصر

لآلافالثراءعلىتدلعلامةوالجذابالبراقالأصفربلونه

الذهبيطرقكيفالمصر!نقدماءعرفوقد.السنينمن

منيقربلمامعهانحتاجلدرجةلصفالئرقيقة،

صفائحمجموعةعلىللحصولصفيحة)00.367

نشأ،الوسطىالقرونوخلال.سم2،ءسمكهايبلغرقيقة

التيالمحاولاتنتيجةالخيمياءيسمىبذاتهقائمكاملعلم

اصطناعية.بطرقلصئالذهببذلت

أحلامبعضتحقيقفىالمحدثونالعلماء!ولقد

الذهباستخلاصاليومإمكانهمففى.القدامىالكيميائيين

تركيبالجسيماتمسرعاتبإمكانكماالبحر،ماءمن

لهذهيمكنكما.والزئبقالرصاصعنصريمنالذهب

مصنوعاالذهبمنمستقرغيرنوعاتصنعأنالمسرعات

إلا.قيمةالذهبيفوقوكلاهماوالأيريديومالبلاتينمن

.الأرضمصدرهمازالالمنئشارياالذهبأغلبأن

بعنايةعليهاتشرفمهمةصناعةاليومالذهبواستخراج

المنتجة.البلدانحكومات

الذهبخواص

السببويرجع،السنينعبرعاليةقيمةذاالذهبظل

بالكثيريدينالذهبولكن.ندرتهإلىذلكفىالرئيسى

ومقاومته،ولليونته،والجماليةالفيزيائيةلخواصه

جميل،أصفرلونذوفهو.لكثافتهوكذلكللكيميائيات

.هذهليونتهبسببشغلهويسهلأنجاذ،معدنيوبريق

دلإمكانيةوذلك،للسحبقابللينبأنهالعلماءويصفه

لألواحوتحوله،طرقهلسهولةرقيقةأسلاكشكلفيسحبه
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وبعد.مطلوبةهيئةأيةعلىتشكيلهيمكنكما.رقيقة

الصدأمقاومةعلىلمقدرته،ببريقهيحتفظفإنه،تشكيله

الهواء.بفعلالمتسببةالأخرىالكيميائيةوالتغيرات

جسمصنعأردناإذاآخربفلزالذهبخلطمنولابد

الخليطهذاويسمىمثلا.مجوهراتكقطعةمنهصلب

يساويوالقيراط،بالقيراطتقاسالذهبوسبائك.سبيكة

عيارالذهبفإنوهكذا،جزءا.وعشرينأربعةمنواحدا

قيراطا18عياروذهب.النقىالذهبهوقيراطا42

آض.فلزمنأجزاء6والذهبمنجزءا18منيتكون

حرارةدرجةعندالنقيالذهبوينصهر

وينتمي،م708225درجةعندويغلي.م34.460،15

الذريوزنهأماللعناصر.الدوريبالجدول1()للمجموعة

تعادلوكثافته.97هوالذريوعدده،679.691فهو

إذابتهويمكن.م02حرارةدرجةعند3جم/سم3291.

الماءوالمسمىوالنتريكالكلور،حمضمنخليطفي

محاليلفيأيضاإذابتهويمكن.الملكىالماءانظر:.ا!للكى

الحديدلكلوريدالساخنالمحلولفىأوالقلويةالسيانيد

الوليد.الكلورأوالزئبقأوالثيوسلفيتمحلولأو،الثلاثي

الذهبلكونكيفية

الغازاتمنترسبقدالذهببأنالعلماءيؤمن

الغازاتهذه.الأرضسطحأسفلمنالمتصاعدةوالسوائل

فىتشققاتخلالالسطحاتجاهفيتتصاعدوالسوائل

المكونةالصخورفىبكثرةالذهبويوجد.الارضيةالقشرة

.والرصاصالنحاسفلزيمعيوجدماوغالبا.القشرةلهذه

المعدنبينالذهبعنالاوائلالباحثونخلطماوكثيرا

من!صنمركبوهو،البيرايتوهووجدوهالذيالخام

لأنه؟الذهبوبينالبيرايت،انظر:.والكبريتالحديد

الغبى.بذهبعرفحيث،قيمةبلاولكنهالذهبيشبه

لرؤيتها،كافبحجمذهبيةقطعانجدأنالنادرمن

فيعليهاعثرقدالذهبمنكبيرةصخوراأنمنبالرغم

فيالذهبويوجدعشر.التاسعالقرنأواخرفيأستراليا

النحاسفيكعنصرأوكرينيةترسباتوفى،معدنيةعروق

البحر.ماءفيوكذلكالسماقي

القشرةفيعروقهي.المعدنيةالعروقترسبات

لأرضية.ا

كبيرةجسيماتوهي.الرمليةأوالغرينيةالترسبات

قيعانفيوتوجد،الذهبحبيباتأوشذراتتسمى

مياهأوالسطحمياهجرفتهاالجسيماتوهذهالأنهار.

وبعف.المعدنيالعرقعنبعيداوحملتهاالفيضان

جدا.كبيرةالشذرات

مرحباهيالآنحتىاكتشفتالتىالشذراتوأكبر

بأستراليابفكتورياموليجولفىوجدتالتي،الغريبأيها

منكجم29.96منهااستخلصوالتي،أم986عامفى

اكتشفتسنة،عشرةلمحاحدىذلكوقبل.النقىالذهب

بأستراليا،بفكتوريابالاراتفيأخرىذهبيةكتلة

أكبرأما.النقيالذهبمنكجم72.68منهاواستخلص

فيوجدتفقد،الذهبعلىتحتويعالمياسجلتكتلة

وهي،ام872عامبأسترالياويلزنيوساوثفيإندهل

سم451ارتفاعهابلغوالذهبالإردوازمنقطعة

الذهبمنكجم235منأكثرووزنتسم38وعرضها

كانتلأنها،حقيقيةذهبيةككتلةتسجللمولكن.النقى

والذهب.الإردوازمنخليطا

وطميية،متفتتةنوعينمنف!الغرينيةالترسباتأما

الثانىأما،الذهبعروقمنقريباالأولالنوعويوجد

الأنهار.قيعانفيغالباعنها،بعيدافيوجد

للنحاسالضخمةالترسباتفىيوجدبعفالذهب

السماقي.النحاسبترسباتالمسماة

علىتحتويالبحرمياهكلالبحر.مياهفيالذهب

الذهبمنملجم72البحرماءمنوينتج.المحلولالذهب

لتعدينه.مربحةطرقعنالعلماءويبحث.متريطنلكل

غالباولكن،نقيةصورةفىالذهبوجودالنادرومن

تسمىطبيعيةسبيكةفيبالفضةمصحوبايكونما

الكلسيت،أوبالكوارتزمقرونايكونماوعادة،الإلكتروم

العالمفىللذهبالمنتجةالدولأهم

السنويالذهبإنتاج

...............إفريقياجنوب

كجم4.225""

".........المتحدةالولايات

كجم003،932

ا.......أستراليا

كجم2)00553

ا....كندا

كجم003.015

....روسيا

كجم001.142

....الصين

كجم004.136

..إندونيسيا

كجم001.74

..البرازيل

كجم67لأ004

..أوزبكستان

كجم63لأ006

.،الجديدةبابواغينيا

كجم008)54
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ماوغالئا،النحاسأوالزنكأوالتليريومأو،الرصاصأو

منفقط%04فمثلا.المعادنلهذهثانويكناتجيستخرج

مواقعمنيستخرج،المتحدةبالولاياتالمستخرجالذهب

عليها.ذهبمنجماسمإطلاقيصحقد

العالمفيالذهبمناجم

جنوبهىالعالمفىللذهبالمنتجةالرئيسيةالأقطار

والصينوروسياوكنداوأسترالياالمتحدةوالولاياتإفريقيا

.الجديدةغينياوبابواوأوزبكستانوالبرازيلوإندونيسيا

ويصلجدا،عميقةذهبمناجمإفريقياولجنوب

ارتفاعاالذهبسعرارتفعوقد.كم3إلىبعضهاعمق

صناعةأنعم!مما،العشرينالقرنمنالسبعينياتفيحادا

المناجمفتحعلىوشسجعإفريقيا،جنوبفىالذهب

مجديةصارتأنبعدأخرىمرةللإنتاجالقديمة

هى:إفريقيابجنوبالذهبصناعةومراكزاقتصادئا.

مناجموتعد.الحرةوأورانجراند،وستوفارويتواترزراند،

أغنىالترانسفالمقاطعةفىويتواترزراندفىالذهب

العالم.فىالذهبمناجم

توجدالتىتلكروسيافىالمهمةالذهبمواقعومن

مناجمظلتالمتحدةالولاياتوفيسيبريا.شرقيفي

لأكلبمصدرابكاليفورنيالودمذرالمسسماةالذهب

إنتاجفىالولاياتطليعةفىنيفادافتعداليومأما،الذهب

ممط:الذهبإنتاختتصدرالتىالأخرىوالولايات.الذهب

كندا،فيأماويوتا.الجنوبيةوداكوتاومونتانا،كاليفورنيا،

البريطانيةكولومبياأما.للذهبمصدرأكبرأونتاريوفتعد

ماطقأيضافتعد،وكويبك،الغربيةالشماليةوالمقاطعات

الذهب.لإنتاجمهمة

الغربيةأستراليامنأستراليافيالمنتجالذهبثلثايأتي

الذهبيالميلمنطقةفيتوجدالذهبمناجموأغنىتقريبا،

غربيشمالكدستونوفى.كالجورلىمنبالقرب

للذهب.أستراليامناجمأكبريوجدبكوينزلاند،تاونسفيل

نمتالعشرينالقرنبدايةمنالأولىالسنينوفى

مناجمعدةبهاتوجدحيثبمللذهبكمنتجسريعاالفلبين

.لوزونشماليفيكبيرة

الذهبعنالتنقيبكيفية

الموادنوعباختلافالذهبتعدينطرقتختلف

ضروريتينبخطوتينالذهبعلىالحصولويتم.المترممبة

.الخامعنالذهبفصل2-الخامعلىالحصول-اهما:

تتمالغرينيةالترسباتفىالتنقيبعملياتأغلبوفي

تحتالتنقيبحالةوفي.الرواسبمواقعفىالعمليتان

فيفصلللطواحينينقلثم،الخامعنالتنقيبيتمالأرض

.هناكويركز

تحقالمعدنيةالعروقأوالمترسبةالموادعنالتنقيبويتم

الفحمعنالتنقيببهايتمالتينفسهابالطريقةالأرض

فيرأسيةممراتبحفرللذهبالمنقبونويصل،الحجري

الذهبخاماتبعضوهناك،العرقاتجاهمتتبعينالأرض

الصخورتكسرس!إلأرض.علىعنهاالتنقيبيتم

المحتويةالصخورتؤخذثموتحفر،داخلهامتفجراتبوضع

الطواحين.إلىالذهبعلى

فيالغرينيةالترسباتفيالتنقيبعملياتوكل

(.بالجاذبية)فصلعربلةأوتنخلعمليةإلاهىماالأساس

للترسباتيستخدمونالمنقبونكان،الغابرةالأياموفى

بعديدوياالذهبلفصلكالمقلاةالمعدنيةالأوعيةالغرينية

بحركةالوعاءمنوالحصىالماءيفصلونفكانوا.غسله

يستخدمالعادةفيولكنالوعاء.فيالذهبتاركيندائرية

منيقربماتسعهزازةفيالحصىلجمعمغرفةالمنقبون

الموادويزيحونيهزونهثم،ويغسلونهالمادةمن3م.،2

.وحدهالذهبهوالمتبقييكونأنإلىالخفيفة

المياهضخعلىيساعدوهو.الهيدروليكىالعملاق

الذهبعلىالمحتويالحصىركامنحوبشدةواندفاعها

الذهب.تحجزأخاديدلهاأوعيةإلىفيجرفه

تعم!الذهبعنتنقيبآلةهي)الدردخ(.الرافعة

مربمط،علىمثبتةالدلاءمنعددمنوتتكونبالطاقة

ذراععلىالماءفيالدلاءوتنزل3.م.2،بسعةدلووكل

منالطمىلترفع)كالساقية(دائريةبحركةوتدورالرافعة

الموادعنالذهبلفصلأجهزةالرافعةوتحملالنهر.قاع

التعدين.:نظرا.لاخرىا

وأبالرافعةالتنقيبمنكلاالأقطارمنكثيريمنع

والأنهار.الأراضييتلفانلأنهما،الهيدروليكيالتنقيب

وكاليفورنيانيوزيلندافىالماضىفيالرافعةاستخدمتوقد

الاتحادفىواسعنطاقعلىوتستخدمالمتحدةبالولايات

)سابقا(.السوفييتى

تسمىالغالبوفي،الخطةالسحبرافعات

شكلفيمربوطةدلاءمنوتتكون،الخطيةالساحبات

لجمعالأنهارقاعطولعلىوتسحبتجرثقيلةخطوط

الغريني.الذهب

منكبيرةكمياتتجمعضخمةآلةوهي.الآليةالمجرفة

قيعانمنالذهبعلىالمحتويةوالحصىوالطميالتربة

الذهبلفصلأخرىجهزةمبنالمجرفةهذهوتع!لالأنهار.

المترسبة.الموادموقعفيذلكويتمالأخر!ا،الموادمن

الطحنعملية

عنالذهبلفصلمستخدمةطرقثلاثهناك

والسيانيد،الطفو،:وهيالبحر،ماءعنأوالخامات

الكربوني.واللباب



التعويم()عمليةالطفوعمليةفىتفرزالطفو.

بناءبعض،عنبعضهاالناعمالمطحونالخامجسيمات

نفسهابربطالخامفيالموجودةالختلفةالمعادنمقدرةعلى

تسمىالتيوالكيميائياتالزيوتتخلط.زيتيةرغوةمع

،المسحوقالخاميخلطأنقبلبالماءالطفوعوامل

رغويعامل:وهيالكيميائياتمنأنواعثلاثةوتستخدم

يتسبب.متنوعةعضويةغيروكيميائياتجامعوعامل

طبقةالجامعالعاملويكونالماء،تزبدفيالرغويالعامل

علىتطفوالتيالهواءبفقاقيعيلتصقتجعلهالذهبعلى

المعادنفتمنعالعفحويةغيرالكيميائياتأما،السطح

الذهب.بهااكتسىالتىالطقةتلكتكوينمنالأخرى

وتسمى،المحلولفيالهواءيدخلالماء،فيو!إلخامفبعد

إلىالذهبجسيماتتحملوبذلك،التهويةالعمليةهذه

الرغوية.الطقةمنوتقشطأعلى

الخاموضععلىتحتويعمليةوهيالسيانيد.طريقة

منمخففمحلولعلىيحتويخزانفىالمسحوف

بمعدنيرسبأوالمحلولفيالذهبيفصلثمالسيانيد،

الزنك.

إفريقياجنوبفيمرةلأولالطريقةهذهواستخدمت

جذافعالةطريقةوهىعشر،التاسعالقرنتسعينياتفي

وباستخدام،بالخامالموجودالذهبمن%09تستخلص

نفاياتأكواممنالذهباستخلاصيمكنالطرلمجةهذه

الذهب.مناجممنالمستخرجةالمواد

تحتاجأخرىطريقةوهي.الكربونىاللب

المسحوقالخامخلطأولايتموفيهاالسيانيد.لاستخدام

الذهبمنمحتواهايذابثم،لبابةعلىللحصولبالماء

للبابةالكربونجسيماتوتضافالسيانيد.محلولفي

علىكهربائيا(مشحونة)ذراتالذهبأيوناتلتجميع
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الذهبفصلكيفية

الخاممن

حالمع!يحعلالىوالطحنالتفتيت

وتدا.الترا!تشحهحميباتالده!

بت!سيركسارةتقومحيرالعملية

الماءويضالص.صسيرةقطعإلىالحام

حليطإلىلتحويلهالممتتللحام

طاحولةتطص3البابيسمى

ى!الق!إلحامالمعدليةالقصباد

لىسحقهايتمحبيباتإلىاللبالة

.كراتطاحوسة

الحامحبيباتتمصلعمليةالميف

الختلفة.الأححامداتالمطحولة

الحبياتأخصسيصاآلةوتستمعد

اللمالة،مىرتحرحهاالححمالكميرة

الكراتطاحوسةإلىتعيدهاتم

آلةدقومت.أحرىمرةلطحسها

الحياتدمصلالحلىولمجةالتصسيص

اللرحةالمادةتسمىالت!حداالدقيقة

وهيحشولةالاكرالحاماتس

حةاللىاللادةتجمصتم.الرمل

.أحرىعمليةأيدىلاستحدامها

تريلالسيانيدمحلولإفمافةعمية

أثاء.الرملحميماتمىالدهب

للىملالمحلوليصا!،العمليةهده

تس.الذه!لصهرترويقوعاءلحى

لترسي!الر!مسحوقيصاف

لعداحياليد.امىالدهص)!صل(

مىالده!راس!يمصلذلك

داتم.بيمسحوقشكل!ىالمحلولا

صالشواثسكشيرايريلالصهر

يمالده!يحلطتمالدهبرا!ص

الصهور-تسىكيحيائيةمادة

وتتحد.الصهر!رد!يوتصهر

والحديدالمحاسمثلالشوائب

لوصمهاوترالمعالصهوروالرسك

أما(.صلبة)دماية)حماء(حمتا

السبيكةويسمى،المتقيالده!

ويعسكقال!!يميص!،الخامة

قضبالى.شكلفي

منالذهبلفصلواسعنطاقعلىالمستحدمةالطرقإحدىتشملهاالتىالعملياتأدلاهالألتمكالتوضح

النعيس.المعدنقضانلإلتاجالحامسالمستحرجالدهبلستحدم.الحام

الذهبحام

الصبععلية

السبكأر

خامهسبيكة

فرئ؟لي



667الذهب

اللبابة،منالكربونجسيماتتزالذلكوبعدسطحها.

)مادةالقلويالسيانيدمحلولفىالجسيماتتوضعثم

عنالذهبيفصلبدورهالذيالساخن(كاوية

.الكربون

الذهباستخدامات

كلوتقبل.عالميةعملةالذهبالأمتستخدم.العملة

القرنبدايةوفي.العالميةالديونلتسديدالذهبالدول

الذهب،بقاعدةتتعاملالأقطارأغلب،كانتالعشرين

منمعينةكميةعلىنحصلأنيمكنأنناذلكويعني

وأمصرفأيمنالورقيةالعملاتأغلبمقابلالذهب

قومية.خزينة

قاعدةعنأم419عامالمتحدةالمملكةتخلتولقد

إلىعادتثم.الجنيهقيمةلانخفاضأدىمماالذهب

المشكلاتأنإلا.أم259عامأخرىمرةاستخدامها

التجارةبتدهورتعقيدازادتالتيوالمصرفيةالاقتصادية

مرةالذهبعنتتخلىالمتحدةالمملكةجعلتالعالمية

الولاياتأما.أم319عامالعامةالانتخاباتقبلأخرى

ومنذ.أم339عامالذهبقاعدةعنتخلتفقد،المتحدة

المملكةجنيهتحولبمكانالصعوبةأصئمنالتاريخذلك

ذهب.إلىالمتحدةالولاياتدولارأوالمتحدة

دولةتوجدلم،العشرينالقرنمنالثلاثينياتوبنهاية

استخدمقدالذهبأنإلا،القاعدةبهذهتتعاملواحدة

حتىوذلك،العملةقيمةلقياسكطريقةواسعبشكل

منأكثرفإناليومأما،العشرينالقرنمنالسبعينيات

نإ.والمصارفالحكوماتتمتلكهالعالمذهبنصف

أكبروهو،المتحدةللولاياتالذهباحتياطيأغلب

نوكمسفورتفيالأرضتحتيخزن،العالمفياحتياطي

بكنتاكي.

علىبناءالذهبسعروينخفضفيرتفع،الانأما

الذهبعلىالطلبويأقط.المعدنعلىوالطلبالعرض

.المجوهراتصناعةفيتستخدمهالتىالشركاتمنأساسا

علىالطلبيأتيقد،الضعيفةالعملةذاتالدولفيولكن

منالنوعهذايحدثونالذينوهمالمضاربينمنالذهب

الأسعار.فيالتغير

مناحتياطيهالاستخدامأحياناالدولبعضتضطروقد

عملتهاتكونعندماالبائعيننحوبالتزاماتهاللإيفاءالذهب

لديهم.مقبولةغير

للقطعالذهبالممتهخدملقدالذهية.النقديةالقطع

ليديامنطقةاششهرتولقد..مقالثامنالقرنمنذالنقدية

هذا.الذهبيةوعملتهابنقودهاحاليا()تركيابالأناضول

والملكميداسالملكعنللأساطيرمصدراكانالثراء

كما.الفاحشبالثراءاشتهرااللذينليدياملككروليوس

بنقاوةالخالصالذهبمنكانتالفارسيةالقطع9أن

فيللتداولادخلفقد،البريطانىالذهبجنيهأما

استخدامازدادواليوم.الميلاديعشرالخامسالقرنأواخر

اسمبائكصكفيالكبيرالازديادجمعالعملاتفىالذهب

للاستثمار.تشترىالتيالمعدنية

مثلأخرىمعادنمعالذهبيسبك.المجوهرات

.المجوهراتأنواعمنلصئالعديدوالفضةالنحاس

معادنمعالمسبوكالذهبمنالأبيفالمصنوعفالذهب

كثيرايستخدمالفضةأوالبلاديومأوالبلاتينمثلأخرى

.والأطواقالخواتمفيالكريمةللأحجاركإطار

بالطريقةالذهبرقائقصنعظل.الذهبرقائق

أوالنحاسمعالذهبيسبكحيث،السنينلمئاتنفسها

فيويشكلالمعدنيصهر.الذهبيةلصئالرقائقالفضة

شريطايصيرأنإلىلفافتينبينيمررثم،قضيبهيئة

الشريطيقطعثم.م.،.4علىسمكهلايزيدمسطحا

منشرائحبينوتو!إلقطعسم2،هبعرضمربعةلقطع

012علىالمحتويةالكومةوتسمى.المقوىالرهيفالورق

أي-برشمانفيهذهوتغلفمقطعا.الذهبيةالرقائقمن

مرمرية،قطععلىوتوضعبالرقوق(شبيهنفيس)ورق-رق

كجم.8حواليتزنبمطرقةوتوق

مربعاتإلىالألواحأوالرقائقيحولالأوليالطرقهذا

،مربعاتأربعةإلىيقطعمنهاواحدوكل.سم9بعرض

خصيصئا.المطليالبلالمشيكمنمصنوعةقمابينوتوضع

مطرقجلديسمىلغشاءأوراقبينالألواحتوضعتقليديا،

ذلكبعدالألواحتطرقثمالثور،أمعاءمنمصنوعالذهب

دقيقة.عشرينلمدةكجم5.4تزنبمطرقة

القطعوتطرققطع،إلىأخرىمرةلوحكلىيقطع

ساعاتأربعبعدتحولهاالعمليةهذه.كجم3تزنبمطرقة

حيثخلالها،منيلمعالضوءأنلدرجةرقيقةألواحإلى

الرقائقتلتقطثم.م.،...13نحوسمكهايبلغ

.ام57!اهـ،37،عامالمكرمةمكةفيضربسعوديذهبجنيه

،

!،

!
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بنطذهبيةنا!بتبربهاعمدالسبيكةوتكود(،)اليممىالصورةتوضحكماالصهر،موقععندقوال!فيتصصاغصهرةالذهبسبائك

الحام.منمتريطنألصمعالحةسلالد،هذهمنواحدقصي!علىوللحصول)اكيسرى(.الصورةتوضحكما%،999.9

وتشذبجلديةوسائدعلىوتوضعخشبيةبكماشات

مربعةرقائقإلىالراطاننباتمنمصنوعةشفرةأوبسكين

بينموضوعة،الرقائقمنقطعة2وه2.سم9بعرض

كتابا.تكون،ورقيةصفحات

رقائقاستخدامهو(.بالذهب)الطلاءالتذهيب

والطلاء)الزخرفة(.الديكورفينفايتهأوغبارهأوالذهب

مطليةموادعلىالاثارعلماءعثروقد.قديمةحرفةبالذهب

رقائقتو!سنة.،ه...منأكثرعمرهابالذهب

لتثبيتتصقلثممكانهافىوتضغطيدوياالرفيعالذهب

لإحكامالغراءيستخدم،الأحيانبعضوفي.الذهب

التذهيب.انظر:.مكانهفيالذهبلصق

بالذهبوالطلاء،قصوىقيمةالصلبةالذهبيةللمواد

أقلوبتكلفةمنهمصنوعةوكأنهاتظصالأشياءلجع!طريقة

تغطيةوباللإمكان.الصلبالذهبامشخداممنكثيرا

الذهب.برقائقالمبانيسقوفوحتىالأثاث

الذهبالروماناستبدل.الأسنانوطبالذهب

أطباءويستخدم.سنة2...منأكثرمنذبالأمشان

كراتتسمىمنه،أخرىوأنواعاالذهبرقائقالأسنان

لحشوالذهباستخداموباللإمكان.الإسفنجيالذهب

يستخدمأنهكما.الأسنانفى(منخورة)مناطقالفجوات

ومعادنالبلاتينأوالفضةعلىوالمحتويةالسنيةالسبائكفي

لصنعالسبائكهذهالأسنانأطباءويستخدم،أخرى

.والتيجانالجسور

العلاججعلالذهبأسعارارتفاعأنمنوبالرغم

.طأشغالفيالذهبعلىالطلبأنإلا،تكلفةيزداد

مستمرا.مازالالأسنان

الصناعار،فيالذهبيستخدم.والصناعةالذهب

المطوء.الدوائرفيوبخاصةوالإلكترونيةالكهربائية

المصنوء.الموصلاتشبهفيالأخصوعلى،والموصلات

بؤالذهبا!متخداموبالإمكان.المطليالسليكونمن

وتقلإ:تخفيففييساعدمما،الزجاجيةالنوافذتغطية

بدخوتسمحنفسهالوقتوفيالحمراء،تخطالأشعة

جةفتستخدمالذهبيةالسبائكأسلاكأما،كافضوء

الحرارية.والقياساتالقياسمعدات

سائ!فىمعلقةالذهبجسيماتتكونعندما

.ءالياقوقيالزجاجويصنع.راسببأنهالذهبنصف

كاسيوديأرجوانةيسمىالمترلسبالذهبمننوع

الحرير.حولالذهبخيوطبلفالذهبيالرباطويصنع

الذص؟المصشوعاتعلىتختمعلامات!ط.الدمغات

وكذلا.،الذهبعياروتوضحفيهاالذهبنقاوةلتبين

الذهب-المصوغاتوكل.التحليلفيهتمالذيالمكان

مواصفالمةمكتببوساطةتحليلهامنلابدللبيعالمعروضة

.صالدمغةاستخدمتولقد.خاصةبعلاماتوختمها

بالدمغار.التلاعبعقوباتوكانت.الوسطىالعصور

عقوشملتحيثالأحيانبعضفيجداشمديدة

.المصوغاتدمغةانظر:.الإعدام
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تاريخيةنبذة

اكتشفمتىنعرفلا.الغابرةالأزمانفيالذهب

القدممنذالبشريةأنالواضحمنولكن،مرةلأولالذهب

بالالهةالذهباقترنولقد.قيمةمنللذهبماقدرتقد

وقد.خاصةبمكانةحظيفقدولذا،الشعوببعضعند

يرجع،ذهبيةومجوهراتكؤوسعلىالاثارعلماءعثر

أهلصنعها.م،ق0035لممنةإلىصنعهاتاريخ

)العراقالنهرينبينمابلادفيأورفيالقديمةالحضارات

الفراعنةمقابرفىمجوهراتعلىعثركذلك(.الان

امنوقد.نفسهاالزمنيةالفترةإلىتاريخهايرجعالمصريين

الذهبوكلالآلهةمعدنهوالذهببأنالمصريينقدماء

.للفرعونكان

ذهبية.تيجاناالملوكلبسالقديمةالأزمانتلكومنذ

حولالتيالأراضيفيبوفرةموجوداالذهبوكان

باليونانمسينياهالىصنعوقد.الأبيفالمتوسطالبحر

الآثارعلماءعثروقد.مزخرفةبمقابضذهبيةكاسات

فىالمدفونينالملوكمقابرفيالكاساتهذهمثلعلى

الصين،سكاناستخدموقدتقريبا...مق0015

الذهب(اليوم)إيران،فارسوبلادوالهند،،وكريت

والسلطانياتالصحونمثلجميلةأشياءلصنع

السيوفمقابضتغطىالأحيانبعضوفي.والكاسات

بالذهب.

دفنوقد.بقيقدالذهبيةالرومانأعمالمنوقليل

فىوالفضةالذهبمنكنوزاالأوقاتبعضفيالأغنياء

منبعضاالناسالممتخرجالحاضرالزمنوفى.الحربأزمان

مثالاتقف!سنة،00،2صأكثروعمرها،الذهبيةبرويترقلادة

القديمة.السلتيةللفنون

الأغنياءولبسالعملاتالرومانضربوقدالكنوز.هذه

الذهبية.المجوهراتمنهم

الأنجلو-الذهبيةالأعمالكانت.الوسطىالعصور

علىعثروقد،الجودةعاليةنوعيةذاتبإنجلتراسكسونية

الأنجلوالسفنبمقبرةالذهبيةالمجوهراتمنعينات

تاريخالاثارعلماءويقدر،بسفولكهو،لممتنفىسكسونية

أماهو.ستن:انظر.م67و.065سنةبينالمقبرة

أنتجوافقدأيرلندافيالسلتيينمناليدويةالحرفأصحاب

البارزةالأمثلةومن.الذهبيةالمجوهراتمنجميلةقطععدة

الثامنالقرنفيصنعالذيتارا(زينة)دبوسبروش

مدينةفيبأيرلنداالقوميبالمتحفالانوالموجودالميلادي

الفن.،السلتي:انظر.دبلن

منح،الأولالنصرانىالعهدفى.أوروباقارةلمحي

استخدمكما.للكنيسةالذهبيةوالصلبانالتيجانالملوك

الكنائسداخلالذهباليدويةالحرفوأصحابالفنانون

يبقولم.الفنيةالدينيةالأعمالفىوكذلك،للزخرفة

والسبب،الوسطىالقرونفيالذهبأعمالمنالكثير

فىوصهرتعليهااستولىقدأنهاذلكفىالرئيسي

الوسطىالقرونفيالصاغةأنشأولقد.الحربأوقات

أسرارلحمايةالصناعنقاباتسميتلهمتجمعات

حرفتهم.

الأوروبيينالصاغةأمهرالإيطاليونالصاغةكانوقد

مهارةأكثرهمبينومن.الميلاديعشرالسادسالقرنفي

وفلورنسا.بروماأساساعملالذيسيلينىبنفنوتوالصائغ

بنفنوتو.،سيلينى:انظر

الفاتحوناكتشفعندماالجديد.العالمفىالذهب

،الميلاديعشرالسادسالقرنفىوبيروالمكسيكالأسبان

هؤلاءوالإنكا.الأزتكمنالأصليينالسكانثراءمنذهلوا

ولقد.فائقةبمهارةواشتغلوهالذهبعننقبواالأمريكيون

المجوهراتأصنافمنكثيرعلىالأسبانالفاتحوناستولى

.أخرىذهبيةوكنوز

بالذهبالغنيةالأرضعنأسطورةنمت،الأيامتلكفي

الأرضهذهوفي.بالذهبالمطليوتعنيإلدورادو،اسمها

الذهبيكونأنيفترضبالاسرار،المليئةالأسطورية

منكثيرخرج،القرونوعبر.كالرمالوبوفرةبكثرةموجودا

نأالبدايةفيظنوقدإلدورادو.عنبحثاالمكتشفين

وكاليفورنياألاسكافيالغنيةالذهبمناطقاكتشافات

كلصحبوقدإلدورادو.إلاهيماالمتحدةبالولايات

يتمثلالتهافتذلكوأشهر،الذهبعلىتهافتاكتشاف

الناسجاءوقد.ام984عامفيكاليفورنياإلىالهجرةفى

علىالتهافتهذافىللاشتراكالعالمأطرافكلمن

الذهب.
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إلىهرعواالروادالمنقبون

بالولاياتكاليفورنيا

عمدالأمريكيةالمتحدة

الذهباكتشاد

.ام848يسةبسترزميل

رحفواالمغامرينمنآلال!

العالممنعديدةأجراءمن

وهمالصورةفىونراهم

بطريقةالدهبعىيمقون

أوبوردمدينةفيالمقلاة

.ام285سنة

أسذهباعنالتنقيبأصبح.الذهبعنالتنقيبتطور

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفخلالرئيسيةصناعة

أ!لاياتواإفريقياوجنوبونيوزيلنداأمشراليامنكلفي

الاستقرارفىالذهبعنالتنقبهذاساعدوقد.المتحدة

وعرةأماكنفيالذهباكتشفوقد.الدولبهذهالمبكر

الباحثيناولئكعلىالروادا!لنقبيناسمأطلقولقد.وبعيدة

إلىللوصولبعيدةمسافاتيسافرونوكانوا،الذهبعن

أنشأهاالتياتالمعس!كانت،الغالبوفي،مناجمه

المناطق.تلكفيالاستقراربدايةهىهؤلاء

انظر:.بتهافتالذهبعنالتنقيبابتدأماوغالبا

علىالأستراليالتهافتبدأوقد.الذهبعلىالتهافت

هارجريفزهاموندإدواردوجدعندماام851عامالذهب

كلوكانتويلز.نيوساوثفيالذهبوآخرون

المعدنوجدوقد.الطميمنللدهبالمبكرةالاكتشافات

حصىفيكتلأوحبيباتأورقائقأوقشورشكلفي

يدويا.جمعهابالإمكانكانحيثالانهار

القرنأواخرفىالنيوزيلمديةالذهبصناعةتدهورتولقد

الطترسباتاستهلكتعندماالميلاديعشرالتاسع

الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلإلىترجعالأستراليةالذهبحقولمنمناظر

ير372ع!خ7!!!ير-!!؟!يربرئن

لمصلالحدولإلىالترابلحملاليدعحلاتامشحدمواالذهبمنقبو

الده!.ع!الروالس!

.مقلاة!يالحلجطبعسلالترا!عنالذهبفصل



عطمةفرحةأحدثتام852عامالأسترالىالذهبمنشحنةأول

.ملبورنبمدينةوليمشارعفي

يتهافتما،منطقةفيالذهبيكتشفوعندما

عليها.يعملونالأرضمنحصةلالمشقطاعالمنقبون

كانالأنهار،أوالجداولقاعفيالذهبيوجدوحيث

نأإلىالحصلإزاحةالمقلاةطريقةيستخدمونالمنقبون

شبيهةطريقةهناكوكانتمترسمبا.الثقيلالذهبيبقى

لفصلالهزازالصندوقطريقةوهى،أفضلأنهاإلابهذه

الحصىيهزونفكانوا،القيمةعديمةالحجارةعنالذهب

الذهب.تاركينالخفيفةالموادينخلونثمالهزاز،فيوالماء

تستخدموكانت.المقلاةلعمليةأخرىصيغةوالملص

وهوبالراقود،يسمىماأوواسعةخشبيةأومعدنيةأوعية

الغالبوفي،الذهبتربةلإزاحةيستخدمضخموعاء

لذلك.الخيلتستخدم

الطميعنينقبكان،المياهفيهاتندرالتىالمناطقوفي

امشطاعواالمنقبينأنبمعنى.الجافالنفخبطريقةالذهبي

تعصفالرياحتاركينعلومنالمادةبإسقاطالذهبفصل

بعيدا.الخفيفةبالمواد

فإن،السطحيةالترسباتتستهلكأنوبمجرد

يحاولونوكانوا،الأرضداخلأعمدةيغرلممونالمنقبين

الكوارتزعروقفيالذهبأيالمعدنيالعرقخطتتبع

)المرو(.

الحياةظروفكانتلقد.الذهبمناجمفيالحياة

الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالذهببمناجموالتنقل

يلجأمبانتوجدلم،الأحيانمنكثيروفيجدا.صعبة

ابتعدواكلماسيئةظروفاالمنقبونواجهولقد،المنقبونإليها

فترةبعدلموطنهراجعاانسحبوأكثرهم.المدينةعنأكثر

الثروةحققمنهموقليل،الذهبحقولفىفاشلةقصيرة

الرحلة.بدءعندبهاحلمالتى
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تتمثلرسميينموظفينكانوا)القومسيونات(الذهبعناللفوضون

الذهب.مناجمفىالمسقبينرخ!ك!تفتيمقفيمهمتهم

أنحاءجميعمنالذهبمناجمإلىالمنقبونجاءلقد

إلىهاجرواالصينيينالمنقبينمنكثيرفمثلأ،.العالم

ثم.أم984عامالذهبعلىالتهافتأثناءكاليفورنيا

أ!شرالياإلىالصينيينالمنقبينهؤلاءمنكثيرمؤخرأانتقل

.ونيوزيلندا

التينفسهاالامالبتلكالمنقبينيجذبالذهبومازال

القرنفيالذهبعلىالتهافتأثناءالأوائلالمنقبينراودت

الكبرىالدولمنالبرازيلوتعد.الميلاديالتاسئكلشر

وقد.جيريسميناسمنطقةفيوبخاصة،للذهبالمنتجة

عنبحثاالبرازيليةوالأصقاعالبراريإلىالمنقبونذهب

للذهب.جديدةحقول

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السبيكةالتذهيب

والفضيةالدهبيةالسبيكةالتعدين

الطرققابليةالذه!علىالتهافت

ممبيكة،الملجمالحيمياء

النقودالدهبرقائق

الموضوعصرعنا

-3

الذهبخواص

الذهبتكونيهفية

البحرمياهفيالذهب-جالمعدنيةالعروقترسبات-أ

الغري!يةالترسباتب

العالم.فىالذهبمناجم

الذهبعنالتنقيبكيفية

الآليةالمجرفة-حالهيدروليكىالعملاق

لدردخ()الرافعةا!

الطحنعملية

الكربولىاللب-جالطفو

السيانيدطريقة!
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الذهباشخدامات-6

لالده!()الطهلاءالتدهيبهـالعمله-أ

الأسنادوطبالذهب-والذهبيةالق!إلسقدية!

ا!كشاعةواالذهصرا!هرات-خ!

الدمغات-حالده!رقائق

تاريخيةنبذة-7

أسئلة

الذه!؟منبال!صيرالحكوماتتحتفظلمادا-ا

مرعوبا؟معدلاالده!م!تحعلالتيالصفاتما2

الدهب؟سبائكتقاسكيى-3

العريمية؟الرواس!مناحممنالذهبيؤحدكيرو-4

للذه!؟المشحةالرئيسيةالدولما-5

لالرافعه؟التنقي!الدولتمئبعضلمادا6

الده!؟طحنلكلحةلعمىماذا7

إلدورادو؟صتعرل!ماذا-8

الموسوعةفيملةذاتمقالات

الح!وإلدوراد

اللدولة!!ريقياحوب

الذهب)1!شاح(؟البلاتينأنظر:.الأييصالدهب

)المجوهرات(.

الرببع،زهرةبتدةتشبهأزهاراسمالشمسدممب

راسلأننظراالقشيةأوالدائمةبالأزهارأيضاوتعرف

الزينة.فىوتستخدمبلونها،الاحتفاظمع،يذبلالزهرة

وبعضهاأعشاببعضهامنها،نوعء..حوالييوجد

وجنوبأستراليا،فيالأنواعمعظموتوجد.شجيرات

.ونيوزيلندا،إفريقيا

الأراضيفيعموماالشمسذهبزهرةوتنمو

نأويجب.التصريفجيدةتربةفيالمكشوفةالمشمسة

حولوتربط،ناضجةغيرالشتويةالزينةأزهارتجمع

أحدأوراقتستخدمبارد.مكانفيوتعلق،السيقان

شايعملفيإفريقيا،جنوبفييزرعالذي،الأنواع

هوتنتوت.شاييسمى

)صورة(.المعدنبمالبيرايتانظر:.الغييذهب

)أصحابالأدب،الأمريكيانظر:.الريممعد!

مارجريت.،ميتشل(بمالأدبديالإقليميةاتجاه

748؟هـ،)673؟الدينشمسالدممبي،

بنمحمدأبوعبدللهالدينشمس؟م(.ا347أ؟ء27

ثم،الأصلالتركمانيقايماز،بنعثمانبنأحمد

وخاتمةالعصرمحدث،الحافظالإمام.المقرئ،الدمشقي

عشرةثمانيولهالحديثطلب.الإسلامومؤرخ،الحفاظ

فيه،وتعب،الشأنبهذاوعني،ورحلالكثير،فسمع،سنة

نإ:عنهالسخاويقال.قدمهفيهرسختأنإلىوحدمه

الحديثفنونمنوغيرهاالرجالفىالانعيالالمحدثين

كفحجر.وابن،والعراقي،والذهبي،المزي:أربعةعلى

منها:،المائةمنتقربكثيرةوتصانيفههـ.741سنةبصره

؟الحفاظطبقاتالنبلاء،أعلامسيربمالإسلامتاريخ

الكاشف،؟الكمالتهذيبمختصرالقراءبمطبقات

الفمعفاء،فيوالميزانبمالصحابةأسماءفىالتجريد

مختمربمللحاكمالمستدركتلخيصالفمعفاءبمفيالمغني

بدمشق.وتوفىولدوغيرها.البيهقىسنن

حولالنفسيوالتحديلالنفسعدماءآراءتعددتالدممن

هذا.يومناحتىبينهممستمراالجدليزالولا.طبيعته

البشريةالكائناتأنالذهنعنالمبكرةالنظرياترأت

ماهىالمادة.والمادةالذهن:مختلفينجوهرينمنمكونة

الذهنأما.وزنولهحيزاويشغلونلمسهنراهأنيمكن

ولاحيزا،يحتللالكنه،الشخصفيموجودجوهرفهو

عدةإلىالذهنالعلماءقسم.لمسهأورؤيتهأووزنهيمكن

نأالناسبعضوظن.والذاكرةوالمنطقكالإرادةملكات

منتنميتهتتمأنيمكن،العضلاتشأنشأنه،الذهن

الملكاتهذهتكليفتقويتهووسيلة.التمرينخلال

.بالأعمال

صحةفىشككواالذينوالفلاسفةالنفسعلماءأما

هوالذهنبأنالقائلالرأيطرحوافقدالجوهرالذهنفكرة

نأذلكومعنىكلها.الواعيالشخصحالاتحصيلة

والمشاعروالذكرياتالأفكارمنكتلةمجردهوالذهن

اللحظةفييحتويلاللشخصالواعيفالذهن.والعواطف

منتبهاالمرءيكونالتيالأشسياءمنقليلقدرعلىإلاالمحددة

المرءيعيهاأخرىأشياءهناكتكون،ذاتهالوقتفيإليها.

فيالأشياءبهانرىالتيالطريقةبنفسفيها،يفكرأندون

المستوىهذادونوتوجدالبصر.هامشفيأو،العينركن

بهايمرالتيالواعيةالحالاتكلمنمؤلفةكتلةالوعيمن

انطاعأوفكرةوجدتوكلما.مولدهمنذالإنسان

كلتصعدأنيفترض،الإنسانوعىإلىطريقهماجديدان

إلىبهماالمتصلةأولهماالمشابهةالسابقةالانطاعات

الطريقةوبهذهالجديد.بالقادمللترحيبالوعيمستوى

ذاته.ترتيبوإعادةالنموفىالذهنيستمر

النفسعلماءبدأعشر،التاسعالقرنفى.الذهنطبيعة

فكرس.الذهنطبيعةعنالأفكارهذهبعضاختبارفى

عبرالمعنىذاتغيرالمقاطعحفظلمهمةمثلانفسهأحدهم

محاولة.كلعندسيستغرقكمليرى،الزمنمنفترة

الحفظفييستمرأنيمكنالشخصأنذلكمنواستخلص
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بدأكما.الأشكالمنشكلبأيذاكرتهمنيحسنأندون

الخبطاتأوالأمراضأوالخدراتتؤديلماذايسألونآخرون

مع،الإنسانذهنفىالاضطرابذلككلإلىالرأسعلى

لماذاأيفطوتساءلوا؟!منفصلانشيئانوالمادةالذهنأن

العمر؟.أرذلببلوغالعجزمنشيءالذهنينتاب

تفسيريمكنقدأنهإلىالعلماءهؤلاءبعضوذهب

الوعىأوالذهنمثلأفكاراستخدامدون،الجسميةالأفعال

الفعليةالجسمانيةالحركةأنرأيهموفي.الإطلاقعلى

كلتفسرأنيمكنالمركزيالعصبيوالجهازللمخ

الشيءعنهاعرفناماإذاذهنيةنعتبرهاالتيالأحداث

عنتحدثالذيالشخصفإن،الرأيلهذاوطبقا.الكافى

تجاربهتسيرهحيوانمجردكانالواعيالذهنأوالذهن

العصبيجهازهفىالتداعياتبعضكونإنسان،وعاداته

معينة.مناسباتفيمعينةأصواتلإصدار

السلوكيةباسمأحياناتعرفالتي،النظريةهذهلقيت

ماسرعانولكنالنفمى،علماءلدىامشحسانا،المفرطة

التطوير.منشيءعليهاوجرىمحدوديتها،تبينت

هو،المادةشأنشأنه،الذهنأنيدعيآخررأيوظهر

التعرفيمكنمستقلاشيئاليسوأنهيحدثشىءمجرد

ذراتأنرغم،رطبالماءأنمثلايعرفالكل.عليه

تؤلفهماالتيالطاقةوشحناتوالأكعسجينالهيدروجين

حينتتولدخاصيةالرطوبةإنالقولفيمكننا.رطبةليست

أكسجينذراتشكلفيالمنتظمةالطاقةتتجفشحنات

فإنأجزاء،إلىالماءحللناوإذاالماء.لتنتجوهيدروجين

ذاته.الماءيزولمثلماتزولرطوبته

حينتتولدخاصيةالذهنفإن،الطريقةهذهوبنفس

فإنالنظريةلهذهوطبفا.حولهممنبالعالمالناسيحتك

تصلحينيتولدأويظهرشيء،الرطوبةشسأنشمأنه،الذهن

أثناءالتراكبمنمعينمستوىإلىالعضويةالمكونات

تطورها.

والفكرالمشاعرقاعدةهوالذهنإنثالثةنظريةتقول

التيالأفكارعنالقاعدةهذهوتتميزأيضا.ومصدرهاوالإرادة

والصورللأحاسيسالأوليالمصدرهوفالذهنعنها.تتولد

أما.الذهنيةالنشاطاتهيوالأفكاروالأفكار،والمشاعر

النشاطاتكلمصدرفهيبكثير،أرجامفهومفهوالروح

والمشي.كالتنفس،الحياةنشاطاتمنوغيرهاالذهنية

نأالناسمنكثيريعتقد.والذهنيةالجسمانيةالعلاقة

الذهنيستطعوالجسد.الذهنبينالفصلالمستحيلمن

شدالناسيقررحينيحدثمثلماالجسد،يحركأن

جوانبهتقريباإنسانيفعلردولكلمفلا.عضلاتهم

ويكشرونفرحا،الناسيبتسمولهذا.والذهنيةالجسمانية

الذهنيةالحالةإنالأطباءويقولخوفا.يرتعدونأوغضبا،

والقرحةالقلبأمراضتسببأنفعلاتستطع

.العلاتمنوغيرهاالكلىواضطرابات

نأمثلاالناسفيستطع.الذهنفيبدورهالجسديؤثر

الجوععندالذهنيةحالاتهمفيالاختلافاتيلحظوا

المعروفومن،والعافيةالمرضأوء،والدفالبردأو،والشبع

العواطفعلىعميقاتأثيراتحدثمعينةغدداأنأيضا

.السلوك:انظر.والسلوكالنفسيةوالحالات

بنبذالبعضقالوالجسدالذهنبينالمتبادلالتأثيروعن

الفطرةإلىوالأقرب.المادةاخروننبذحينفي،الذهن

متبادلأ.تفاعلابينهماوأنموجودانوالمادةالذهنأنالسليمة

جسدمنمؤلفإنسانكلأنالمتبادلالتفاعلنظريةوترى

فىباتحادهماإلايكتملانلاوالذهنالجسدأنغير،وذهن

جوهرعنعبارةفالإنسان.الذاتأوالشخصتسمىوحدة

ألاخر.عنأحدهمامتميزينمبدأينمنمركبأحادي

ويتذكر.يفكرالذيهوالجسدأوالذهنوليسفالشخص

ومشكلاتأسئلةمنبعضاالسابقالبحثتناول

كفاأنالبحثويبين.الذهنطبيعةعليهاتنطويعديدة

منمالأنهالمضمار،هذافييبذليزاللاالجادالعملمن

كللدىمقبولأيكونأنيمكنالذهنلطبيعةواحدتفسير

المعنية.الجهات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اللاوعيلذكاءاالانفعال

علم،النفسالحقلالإيحاء

الذاكرة

مجحوعتيبينتقعالكواكبمنمجموعةاسمالأعكئة!و

الأعة.وممسكالعنارأيضاويسمىوالجوزاء.برسيوسالجبار

العيوق.:انظرلمعانا.العنازنجومأكثرهووالعيوق

امسمبعضهموينطق.الهجريةالشهورأح!الحجهدو

عشرالثانيالشهروهوالحاء،بفتح(الحجة)ذوالشهرهذا

الاسمبهذاسمي.الهجريالتقويموفقالسنةشمهورمن

الخامسالجدمرةبنكلابعهدفيم412عامنحو

والحج.الحجشمهرلأنهالاسمبهذاسميوقدعس!.للرسول

إلىالقصدفياستعمالهسادثمالقصد،هوالأصلفي

بالأعمالوالقياماللهبيتإلىوالحجالنسكلأداءمكة

المعلوماتالأشهرآخرالشهروهذا.وسنةفرضاالمشروعة

أشهرالحج):وتعالىسبحانهاللهفيهاقالالتي

منيومبأولالأشهرهذهوتبدأ،791:البقرة..*!معلوما!

الحجة.ذيمنالعاشرنهايةمعوتنتهيشموال،

(الحرم)الأشمهرمنالثانىالشهرهوالحجةذاأنكما

.الهجريالتقويمانظر:
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القعدةذوهيمتتابعةمنهاثلاثةتأتيالأربعةوالأشهر

اللهذكروقد.رجبهوفردوواح!،وا!ماهـةو!و

عندالشهورعدةإن):بقولهالأشهرهذهوتعالىسبحانه

السمواتخلىيوماللهكدابفيشهبراعشرانناالله

.36:التو!ةحزم!أربعةمنهاوالأرض

تغيرفلاالأشهر،هذهحرمةتحترمالقبائلكلكانت

بهذهيتقيدانلاحيانهناككانأنهإلابعضها،علىفيها

ذلكفيشأنه-الحجةذووكان.وطيئخثعمهماالحرمة

الاسواقفيهاتقاممناسبة-الأخرىالحرمالأشهرسائرفمأن

هيارتضوهاأسواقفيالمنافعوتبادلوالشعر،،للتجارة

فيهيعقدكانفقد،الحجةذوأما.والمجنةوالمربدعكاظ

غكاظمنانصرافهمبعدودلك،أولهمنالمجازذيسوق

الرجلكان،الأسواقهذهوفي.القعدةذيأياماخرفي

الشهرلحرمةتعطمايهيجهفلاأخيهأوأبيهقاتليلقى

ثلاثةعليهمتتوالىأنيكرهونكانواالعربأنإلا.الحرام

،الغارةمنكانمعاشهملأنفيها،يغيرونلاحرم،أشهر

يسمونةكنانةمنرجليقوممنىمنصدرواإذاكانوالذا

اعابلاالذيأنا:فيقول(العلمفيالزاخر)البحرالقلمس

أنسئنا!صدقت:فيقولونقضاء.لىيردولا،اجابولا

أحدلهصفيحل،الحرامالشهرحرمةعناأخرأيشهرا،

اننسيءنوبةكانتلذااخر.شهرإلىويؤخرهالحرمالأشهر

محرمافسمىشعبانبلغتقدك!م!-الرسولهاجرعندما-

حجةحجحتىعبسدالنبيفانتظرصفرا،رمضانوشهر

حجةسميتلذلك،الهجرةمنالعاشرةالسنةفيالوداع

والتأحيل()التأخيرالنسىءحرمثم،الأقومالحجالوداح!

ابديا.تحريما

فيأنهإلايوما،92الشهرهذاأيامعددأنالمعلوممن

لأنذلكيوما،03فيصيريوملهيضافالكبيسةالسنة

بمقدارألاصطلاحيةالسنةعلىتزيدالحقيقيةالقمريةالسنة

كليوما11الفرقهذاويبلغتقريبا.اليوممن.367،

03كلفيجعلواذلكولتحقيقإضافتها.فيلزمسنة03

يذإلىالزائداليوموأضافوأ،كبيسةسنةعشرةإحدىمشة

:السنواتهيسنة03كلفيالكبيسةوالسنين.الحجة

.701،13،61،18،1،24،2،2692،ء،2،

.الهجريالتقويمانظر:المعلوماتمنلمزيد

أل!سمماء،منمجموعاتأردالعربعرف.أسماؤه

حاليا،المستخدمةالمجموعةآخرهاكانت،العربيةللشهور

الخامصرالقرنمطلعفيالرأيعليهااممتقرالتيوهي

الأسماءهذهكلتستخدملم.التقريبوجهعلىالميلادي

المستعربةللعربكانفقدواحدبممكانأوواحدزمنفي

العاربةللعربكانكما،شهورهمعلىأطلقوهاألممماء

التيالهجريالتقويموشهور.لشهورهمخاصةأسماء

ظلتالمستعربةالعربوضعتهاأسماءهياليومنستحدمها

91منيقربمامنذتغييرأوتعديلدونعليههيماعلى

الحجر،سكنواالذينالسلامعليهصالحقومثمودأماقرنا.

استعملتهاالتىالشهورغيرأخرىسلسلةلديهمفكانت

لشهرالموافقديمربشهرسنتهميبدأونوكانوا.العرببقية

مسبل.الحجةذاوسمواموجببالمحرموليس،رمضان

تكنولمالعاربة،العربوضعتهاالتيأسمائهومن

الأخيرالاسموفي،وبركنعسالإسلامظهرحينمستعملة

النحر(.)يومللنحرالإبلبروكإلىإشارة

باللياليوتعالىسبحانهاللهأقسموالأعياد.المواسم

فقالالفجرسورةفيالحجةذيشهرمنالأولىالشمر

العملالأياموهذه2.،أالفحرل!عشر..!وليال)والفجربر

الأيامبعدهاوتبدأغيرها،مناللهإلىأحبفيهاالصالح

)يوممنهالثامناليومففي.التشريقأياموهىالمعدودات

علىم044عامففي-الجاهليةالمآثرمنوكان-(،التروية

للرسولالرابعالجدكلاببنقصياستردالتقريبوجه

مظاهرمنوجعل،خزاعةقبيلةمنمكةفيالحكمص!!

فيعزيزاكانالذيالعذبالماءالحجيجسقايةحكمه

السقاية.علىأبقىالإسلامجاءوعندما،مكة

عرفة،يومأيضا،الحجةذيمنالتاسعاليوموفي

بعبيدهاللهيباهيوفيه،الحاجلغيرمستحبوصيامه

يذمنالعاشعرواليومالأكبر.الحجيوموهوالملائكة

كلبهيحتفلالذيالأضحىعيدأيامأولهوالحجة

ويستمر.الحج:انظر.للحاجالنحريوموهوالمسلصن،

النحريومبعدالثلاثةالأيامأما.أيامأربعةالعيدهذا

التشريقأياممنالأولاليومويسمى.التشريقأيامفتسمى

يستقرونالحجاجلأنالقريوم-عشرالحادياليوموهو-

اليومويسمىالجمار،لرميأيامثلاثةويمكثونبمنىفيه

لأنالنفردومالحجةذيمنعشرالثانيأيمنهابمالثاني

اليومويسمى،أوطانهمإلىمتعجلينفيهيتفرقونالناس

الحجةذيمنعشرالثالثأيمما،التشريقأياممنالثالث

ثلاثةالتشريقبأيامالأيامهذهتسميةوفيالأحير.النفر

فيها)يشرر(يشرقكانالأضاحىلحملآنإماآراء؟

تشرقحتىتنحرلاوالآضاحىالهديلأنأو،للشمس

فييقولونكانوالأنهمبذلكلممميتبلوقيل،الشمس

وثبيرالسير(فيندفي)أينغير؟كيماثبيرأشرق:الجاهلية

-الشروقفيالجبلأيهاادخلومعناها؟مكة،فيجبل

لاكانوالأنهمللنحر،ندفعكيما-الشمسضوء

تطلإلشمس.حتىيفيضون

الشهرهذافيوقعت.الحجةذيفىمهمةأحداث

الذياليومنفسفيبدأتقدوكانت،قريظةبنيغزوة

سنةفيوذلك)الخندق(اللأحزابغزوةفيهانتهت
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الجمعةيوموفي.الهجرةمنالخامسةالسنةأي،الزلزال

العاشرةالسنةمنالوداعسنةالحجةذيمنالتاسع

صؤويدالرسولألقاهاالتيالوداعحجةخطبةكانت،للهجرة

.عرفاتجبلعندالمسلمينمنألفمائةمنأكثرعلى

فيهابين،الإسلامدممتورالخالدةالخطةهذهوتعتبر

الأحداثومن.الناسبينبالمساواةفيهاونادى،قواعده

بنعمرالثانيالخليفةمقتل،فيهوقعتالتيالأخرى

عبدهـقتله23عاممنه26فيعنهاللهرضيالخطاب

الخليفةأيضافيهقتلكما.لؤلؤةأبوولقبهفيروزيدعى

52وفيهـ،35عاممنه18فيعفانبنعثمانالثالث

طالب.أبىبنعليالرابعالخليفةبويعمنه

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

شوالرج!لتقويما

صفررمضانالهجريالتقويم

ألمحرمشعبانالحج

النبويةالهجرةالشوالقعدةذو

فيالبريالحيوانانظر:الزرقاء.الحئجرةدو

)الطيور(.العربيةالبلاد

غيلانم(.735-696هـ،ا71-)77الرمةدو

مناةبنعديقبيلةمنمسعود.بنبهيسبنعقبةابن

الباديةفينشا.الأمويالعصرشعراءمن،العدنانيةالمضرية

علىالرمةذولقبهوغلبالدهناء.مرابقومهوكانت

كتبتأمهلأن:قيل.الحبلمنالباليةالقطعةوالرمة،اسمه

قالهبيتلشطرأوطفل،وهوعنقهفيعلقتهاتعويذةله

التقليد".رمةباقي"أشعث

عيشةفعاشالقاسيةالجزيرةصحراءفيالحياةرحلةبدأ

لكن،الإسلاموتعاليمالقرآنمنشيئاوتعلم،الكفاف

الشعروكان،الأولمعلمهكانتالعربوتقاليدالبادية

شسعراء،وإخوتهشاعراخالهكانفقد.بذاكرتهماعلقأهم

والبادية.العربحياةفيكبيرتحولعصروعصره

بعدبمدائحهوانتقلومدح،شبابهفيالرمةذوهجا

فهامالأولحبهالطيعةفنواتخذ،الجزيرةخارجإلىذلك

إلىوسيلة-الأولىملهمته-ميةواتخذ،الهيامأشدبها

بإسقاطالعذريحبهوتميز،الزمنوشمكوىالطيعةوصف

وحياتهاوحيواناتهاالطيعةعلىوإحساسهالإنسانشعور

فيها:شيءكلينطقكادحتى

ناقتىلميةربععلىوففت

وأخاطبهعندهأبكيفماز!ت

أبثهمماكادحتىوأسقيه

وملاعبهأخجارهتكلمني

عنهفأخذاللغةفىوالغرابةالفصاحةالرمةذوجمع

نهجعلىسار.إعجابأيمابهوأعجبوا،المصرينأهل

فيها،شعرهجلكانالتيبمى،علاقتهفيالعذريينالشعراء

الحرمانذلكمنالرغمعلىبهاوتعلقهمنهاحرمانهيحكي

وانفردالأخرىالشعرفنونعصرهشمعراءشارك.الأبدي

فيالخصبخيالهوسبححياتها،وتجسيمالطبيعةبتجسيد

.مبدعفنانلوحةفيماثلةأمامكرأيتهالوكمارسمها،

الطيةصورةالطبيعةمنالمنتزعةالشعريةلوحاتهأجملومن

:يقولوليدها.علىتحنو

صريمةأوصفصفااستودعتهإذا

بالمناظرجيدهاونصتتنحت

الكرىيصرعهوسنانعلىحذارا

فواترضعافعنمقيلبكل

نهارهااختلاساإلاوتهجره

هاجرالعينرهبةفحبمنوكم

يفتنهاأنرهبةالمناياحذار

ناصرأضعفذاكإلاوهيبه

.الأدب،لعربياالشعر؟:أيضاان!

عدي.الفقارذوبوتو،انظر:بوثو.عليالفقاردو

اذويصبقشموالأيديالذيالشهراسمالقعد؟دو

وفقالسنةشمهورمنعشرالحاديالشهروهو،الحجة

م214عامنحوالاسمبهذاسميوقد.الهجريالتقويم

وذوتج!.للرسولالخامسالجدمرةبنكلابعهدفي

لدىتشيعقليلةلغةوفيالمشهور،وهوالقافبفتحالقعدة

فيهتلزمكانتالعربلأنبذلكولممميبالكسر.العامة

يذفيللحجاستعداداالقتالعنفيهوتقعدمنازلها،

عنرحالهمفيلقعودهمبذلكسميبلوقيل.الحجة

وهذاالكلأ.وطلبطعامهملابتياعالسفروعنالغزو

وهي)متتابعة(سردثلاثة،الاربعةالحرمالأشهرأولالشهر

رجب،وهوفردوواحد،والمحرمالحجةوذوالقعدةذو

إن)قولهفيوتعالىسبحانهاللهذكرهاالتيالأضعهروهي

خلقيوماللهكتابفيشهراعشراثنااللهعندالشهورعدة

وكانت.36:التوبةحرم!أربعةمنهاوالأرضالسموات

علىفيهايغيرونفلاالأشهرهذهبحرمةتتقيدالقبائلكل

وذوكانوطىء.خثعمهماحيينسوىبعضابعضهم

الأسواقفيهاتقاممناسبةالحرمالأشهركسائرشأنهالقعدة

والمربدعكاظمنكلفيالمنافعوتبادلوالشعر،،للتجارة

سوقفيهينعقدكانفقدالقعدةذوأما.والمجنةالمجازوذي

،انعقادهوقتفيتختلفانروايتانوهناك،بمكةعكاظ

منه،العشرينإلىأولهمنفيهيعقدكانإنهالأولىتقول
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،آخرهإلىنصفهمنيعقدكانإنهتقولالأخرىوالرواية

المجاز.ذيسوقإلىانصرفواالحجةذيهلالرأواإذاثم

فلاأخيهأوأبيهقاتليلقىالرجلكانالأسوأقهذهوفي

أولعلىالخلافيكثروكانالشهر.لحرمةتعطمايهيجه

بحرمةالملتزمونأولئكحتىيستحلهاكانفقدفيه،ليلة

شوالمنأهىيدرونلاالتىالليلةيسمونوكانواالشهر،

إلىيسارعونالموتورونوكان.الفلتةالقعدةذيمنأم

دخلالغدكانفإذافيهيتوانواأنمنخوفابثأرهمالأخذ

فيللعربكانبلويقال.ذلكففاتهمالحرامالشهر

يومآخرمنساعةآخروهي؟الفلتةلهايقالساعةالجاهلية

طيع؟قدالقعدةذيهلالكانوإنفيهايغيرونشسوالفي

ولربما.الشمستغبلمماشوالمنتعدالساعةتلكلان

علىهؤلاءفيغير،آخرونيبصرهولم،الهلالقومرأي

كالشيءلأنهافلتةوسميت-كرةحينعلى-أولئك

الأعرابي:ابنأنشد،وثاقبعدالمنفلت

فلتةوالثيلاليومبينوغارة

عمردبسيدركضاكتهاتدا

الأسماءمنأربسلاسلالعربعرف.أسماؤه

التياساحاالمستخدمةالسلسلةآخرهاكانطالعربيةللشهور

علىالميلاديالخامسمطاإلقرنفيعليهاالرأياستقر

وأزمنفيمالأسماءهذهكلتستخدمولم.التقريبوجه

اطلقوهاأسماءالمستعربةللعربكانفقدواحد؟مكان

كذلك.فمهورهماعاربةاللعربوكان،شهورهمعلى

أسماءالحالىالهجريالتقويمفيالمستخدمةوالشهور

هىماعلىوظلتالمستعربةالعربوضعتهاالتىالشهور

أماقرئا.91منيقربمامنذتغييرأوتعديلدونعليه

سلسلةلديهمكانتفقد،السلامعليهصالحقومثحود،

بش!مشتهميبدأونوكانواالشهور،لهذهمخالفةأخرى

القعدةذاوأسموا)موجب(،المحرموليس)ديمر(رمضان

الشاعر:قال)حيفل(.

حيفليقبلثميمفمىودابر

أشهرفهنتمحتىومسبل

الحجة.ذاوبمسبلشوالبدابروعنى

قبلالقعدةذيعلىأطلقتالتيالأخرىالأسماءومن

الصيحةوالرنة،ورنةوهواع،حرف،طويلبوقتالإسلام

لأنهذلككانولربماالغناءبمعندالحزينالصوتأوالحزينة

نإثم،ملبنمغنينالحجإلىفيهيتحركونالذيالوقتيمثل

وقدوتصفيقا(.)صفيرأوتصديةمكاءكاننفسهحجهم

التيالشهورمنالأربعةالسلاسلإحدىالشعراءأحدنظم

:فقالالميلاديالخامسالقرنقبلامشعملت

بدأناوناجرةبمؤتمر

الصوانيتبعهوبالخوان

تليهبائدةوبالزباء

السنانبهعمأصغيعود

جميعاوناطلةوواغلة

حسانغررفهموعادلة

فتمتئرذبعدهاورنة

البنانيعقدهاالحوللثهور

منووعدبالرسولخروجالشهرهذاأحداثومن

،منعوهالكفارلكن،للعمرةالاستئنالرسنةأيهـ،6سنة

النتال!بعيدكانالذيالحديبيةصلحعقدتمثمومن

التاليالعاممنالقعدةذيوفي.نتائجهمنمكةفتحوكان

حعسبالقضاءعمرةكانتالاستغلابسنةأيهـ،7

منالقعدةذي25السبتيوموفي.الحديبيةصلحنص

منعدءالرسولخرجالوداعسنةأي،للهجرةالعاشرالعام

يحجولم(الوداع)حجة،الحجلأداءمكةإلىالمدينة

هذاغرةفيجلولاءمعركةووقعتبعدها.ك!!الرسول

،والفرسالمسلمينبينوكانتهـ،أ6عاممنالشهر

تقصفتحتىالرماحاستعملوافيهاالمتحاربينإنويقال

لهمكتبحتىثبتواالمسلمينولكنانثنتحتىوالسيوف

النصر.

التقويم

الهحريالتقويم

الحج

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

شوالالحجةدو

لمحرمارح!

النمويةالهحرةالشهر

ابنوهو،اللهأنبياءمننبيالسلامعليهالكفلدو

بعداللهبعثهوقدبضر،الأصلفيواسمهالسلامعليهأيوب

فوفىالطاعاتببعضتكفللأنهاعف!!بماذاوسماهأيوب

نأقومهلبنيتكفلوقد.الشامفيمقامهوكانبها،

الكفلهووليس،بالعدلبينهمويقضي،أمرهميكفيهم

نأيتناقلوندمشقوأهل،الشريفالحديثفىذكرالذي

جبليسمىدمشقعلىيشرفهناكجبلفيقبراله

.قاسيون

الأنبياءعدادفياسمهذكرعلىيزدلمالكريموالقرآن

يتعرضفلمإليهمارسلالذينوالقومورسالتهدعوتهأما

بعدميوصونلذلكتفصيلاولاإجمالآلاذلكمنلشيء

دعوته.موضوعفيالخوض

.النبوةبموالرسلالأنبياءبمالنبي:ايضاانظر

)أشهرها(.العربأسواقانظر:.سوقالمجار،دو

اللقب.،عفانبنعثمانانظر:.الئوريندو

)جدود(.الحشرةانظر:.الئشطةالأجئحةدوات
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الثديياتمنأيعدىيطدقمصطدحالحوالمحر!وات

وقسم.خفأوظلفأوحافرأقدامهانهايةفييوجدالتي

الفرديةالحافرذوات:مجموعتينإلىالحافرذواتالعلماء

كلفيالواحدةالأصبعذاتالخيلوتتضمنالأصابع

وذوات.أصابعثلاثةلهالذيالقرنوحيدوكذلك،قدم

كلفيظلفانلهاالتىكالظباءالأصابعمزدوجةالحوافر

هيالحافصوذوات.أظلافاربعةلهاالتيوالخنازير،قدم

منفردلكلليسولكن،قرونلهاالتيالوحيدةالثدييات

الحيواناتمنكلهاالحافروذوات.قرونالحافرذواتأفراد

تعيم!التىالحيواناتأضخموالأفيال.الأعشاباكلة

الحوافر.ذراتمنهي،اليابسةعلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حيوان،الفكونةالبريالحلودالأبقار

الفيلالخرتيتالأغنام

خروف،القركولالخنزيرالعشبآكل

القرنالبريالخنزيرنحيوا،الألبكة

لكاريبوالولالثاخنزيربوكالأا

الصخريةالجبالكبشالهنديالخنزيرالأيل

حيوان،اللاماالزرافةالمسكثور

الماعرالظىالجاموس

حيوانالمجتر،كشميرعنزةالفلبينيالجاموس

الوعلالقرنالشائكالغزالالجمل

ثور،الياكقالغوناالحافر

النوفرسالحصان

منوالعديدالبشربهايتمتعمهمةحاسةالاوق

علىالختلفةالأكلأنواعمذاقويساعد.الحيوانات

يرفضوربما.نأكلهالذيالأكلوكميةنوعيةتحديد

لايستسيغونالتيالأكلأنواعم!بعضاالناسبعض

المتوازنة.التغذيةمنحرمانهمفيذلكويتسببمذاقها

منها.تنبعثالتيبالرائحةالاشياءبنكهةإحساسناويتأثر

أنفهيقبضعندماأو،بالزكامالإنسانإصابةحالةففي

انظر:متشابها.مذاقهايكونالطعامأنواعبعضفإن

شمحتىطريايكونأنمنللطعامولابد.الشمحماسق

ينعدمجافاالطعامأوجافااللسانايكونفعندما،تذوقه

.المذاق

وهي،مذاقاتأربعةهناكأنالناسمنالكثيرويعتقد

خلاياأنغير.والمرارة،والحلاوة،والحموضة،الملوحة

فيهالاتوجدالذوقيةالبراعمتكونالتيالاستقبال

نأويبدو.المذاقاتهذهتقابلوظيفيةأوهيكليةاختلافات

ويمكن.بالتعلمتكتعسبالأرلغالمذاقمجموعاتفكرة

عنكثيراتفيدنافهيالمذاقصفاتبأنهافقطتشخيصها

.الذوقحاسةعملكيفية

عنالدماغإلىبالتذوقالإحساسيرسل.الذوقحاسةتعملكيف

الرسومفىمكبرةوهى،اللسانفيالموحودةالذوقيةالبراعمطريق

.أدناهالموجودة

مجموعاتفياللسانعلىالذوقيةالبراعمتتجمع

التيالحليماتبراعموترتبط.الحليماتتسمىصغيرة

حينفى،بعصباللسانمنالأماميالجزءعلىتكون

وتلكوسطهوعلىاللسانأطرافعلىالتيتلكترتبط

آخر.بعصباللسانظهرعلىالتي

لمحارسالالذوقيةالبراعمتقومفمنافيالطعامنضععندما

إلىالطعامفيالموجودةالكيميائيةالموادعنمعلومات

الواحدللنوعالأعصاباستجابةتختلفوقد.الأعصاب

فإنهذاإلىوبالإضافة.الطعامفيالتيالكيميائيةالموادمن

تذوقهايتمأنيمكنالكيميائيةالموادبعضمنقليلةكميات

يتمالاخربعضهابينما،اللسانطرفعلىأكبربسهولة

كما.جوانبهعلىأواللسانظهرعلىأكبربسهولةتذوقه

بأكمله.اللسانعبرقليلأيتغيرأخرىكيميائيةموادطعمأن

فيبعضهامعالحليماتمنالممتدةالأعصابتلتقي

إشاراتبعضفرزيتموهنا.الدماغجذعمنالخلفيالجزء
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الختلفةالكيميائيةللموادوفقاالأعصابتحملهاالتيالمذاف

مقدمةإلىالمذاقإشاراتتمروعندئذلها.تستجيبالتى

إلىالمهادمنالإشاراتوتنتقلالمهاد،أي،الدماغجذع

الإحساسيتمثمومنتفسيرها،يتمحيثالمخقشرة

التيالمستقبلةللخلايامستمراستبدالعمليةوتتم.بالمذاق

خلايامنالمستقبلةالخلاياوتتطور.الذوقيةالبراعمتكون

الجلدخلاياوتتحركالذوقيةبالبراعمتحيطالتيالجلد

الجلدخلاياوتتحول.الذوقيةالبراعممنطقةنحوببطء

حوالىاستبدالويتم،مستقبلةخلاياإلىتحركهافى

.أيامعشرةكلالمستقبلةالخلايانصف

سبيلعلىالجنوبيونأطلقهأمريكياسمالأ!خراج!وو

إعادةفترةخلالجنوبانزحواالذينبالشماليينالازدراء

-أ861)الأمريكيةالأهليةالحربأعقبتالتيالبناء

الأخراجذوياسمالحنوبيونالبيضوصاغأم(.865

كلوضعيستطيعونالأشخاصهؤلاءأنإلىللإشارة

حقيبة.أوخرجداخليمتلكونهشيء

الذيالجنوبفيالعداءمنجواالأخراجذووأشاع

.الحربفىلهزيمتهآنذاكالحساسيةشديديزاللاكان

مجالاقتحمواعندمامرارةالمشاعرأكثرأثارواأنهمكما

ذويمنالعديدوأصبح.الجنوبفيالسياسيالعمل

برلمانفيآخرونعملبينما،للولاياتحكاماالأخراج

ذويحكوماتوحققت.الوطنيالبرلمانأوالولاية

.الجنوبفيالإنجازاتمنالعديدهؤلاء،الأخراج

المدىعلىالأخراجذوييحالفلمالنجاحأنغير

أخرىإثرواحدةحكوماتهمانهارتفقد.الطويل

الجنوبيينالبيضواستعادةالفيدراليةالقواتبانسحاب

فلوريدا،الجنوبيةالولاياتآخروعادت.السياسيةللسلطة

الديمقراطيالبيضحكمإلى،الجنوبيةوكاروليناولويزيانا

.أم877عام

البناء.إعادة:أيضاانظر

(.العربأيام)أشهرالعربأيامانظر:ظردي

)ذيلالعربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.الدهلبديل

التعل!(.

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.العقربديل

(.العقرب)ديل
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